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Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges
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PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
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Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1281867 Nr: 2356-32.2018.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO, JOSE CHARBEL MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 5º SERVIÇO NOT. E REG. DE IMÓVEIS DA 2ª 

CIRCUNSC. IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 2356-32.2018.811.0041 – CÓDIGO 1281867

REQUERENTE: DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

REQUERIDA: 5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

CUIABÁ-MT

INTERESSADO: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO 

e JOSE CHARBEL MALOUF

 Vistos, etc.

Por meio do Ofício nº 472/2018-DOF (ID.0005078-65.2018.8.11.0000) a 

Corregedora-Geral da Justiça encaminha cópia dos autos do Pedido de 

Providências nº 21/2018-DOF no qual consta notícia de irregularidades 

praticada pelo 5º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

CUIABÁ-MT em instrumentos de contratos de promessa de compra e 

venda averbados na matrícula nº 84.474 sem anuência do Sr. JOSE 

CHARBEL MALOUF que é administrador exclusivo da empresa.

Informam a existencia de ação judicial em trâmite na 11ª Vara Cível de 

Cuiabá acerca da legalidade e caráter jurídico de alguns dos contratos 

averbados e realizados por terceiro sem legitimidade para agir em nome da 

Construtora.

Intimada para esclarecimentos sobre os fatos noticiados e documentos a 

Titular da Serventia manifestou às fls. 191-245 aduzindo que: nos 

contratos contém a assinatura tanto do Sr. José Charbel Malouf como do 

Sr. José Mickhael Malouf Neto; o responsável legal em nenhum momento 

alegou defeito na representação da empresa que pelo histórico já vinha 

sendo administrada pela terceira geração da família e; os contratos 

averbados não tem o condão de transferir a propriedade.

 Vieram os autos conclusos.

Relatados. DECIDO.

Em análise aos documentos extrai-se que a Imobiliária e Construtra São 

José Ltda. efetuou o registro do memorial de incorporação do condomínio 

New Avenue, matrículado sob o nº 84.474 no cartório requerido, cujo 

objeto da reclamação são as averbações nº 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31 e 32 

efetivadas sem anuência do responsável legal.

Com efeito, na manifestação preliminar o Cartório não se desincumbiu dos 

atos irregulares alegados e praticados na matrícula questionada.

A despeito do contido na manifestação do cartório, não obstante o 

requerente não ter alegado defeitos ou questionamentos nas demais 

averbações insta consignar que é dever da Oficial e seus substitutos 

atentarem a todos os requisitos formais e legais em todos os atos 

praticados.

Também é incabível o fundamento de autorização tácita, pois o fato de 

uma pessoa figurar como sócio da empresa por si só não implica que tem 

poderes para administrá-la.

Ademais, a existência de um instrumento de promessa de compra e venda 

já averbado na matrícula do imóvel constando o reconhecimento de firma 

do responsável legal não se estende aos demais instrumentos.

O documento referente a unidade nº 503 (fls. 221/230) demosntra a 

ausência de assinatura do responsável legal pela administração da 

empresa que é exclusiva do Sr. José Charbel Malouf.

Já no documento referente as unidades 101, 104, 201, 202, 501, 503, 603, 

604, 1201 e 1202, ainda que conste a assinatura do Sr. José Charbel 

Malouf, verifica-se que a firma do instrumento foi reconhecida por 

semelhança em afronta ao artigo 469 da CNGCE/TJMT.

Desse modo, na documentação colacionada há fortes indícios de 

irregularidades praticada por atos efetivados no Cartório o que caracteriza 

infração de natureza grave.

Assim, com fundamento no art. 21, I, e 22, I e II, da Lei 6.940/97, 

DETERMINO a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

em desfavor de MARIA HELENA RONDON LUZ – Oficial de Registro do 5º 

Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT em face dos indícios de 

irregularidades apontadas no reconhecimento de firmas, averbações e 

recolhimento de imposto municipal na matrícula do imóvel nº 84.474, 

implicando infringência, em tese, ao disposto no art. 31, I e III, c/c art. 35, II, 

da Lei 8.935/94.

Baixe-se a portaria de instauração, via gabinete, encaminhando-se cópia à 

Corregedoria-Geral da Justiça e a Coordenadoria de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso juntamente com esta decisão.

Por ora, indefiro a tutela de urgência pretendida para o cancelamento dos 

contratos/averbações irregulares, tendo em vista a necessidade de 

análise de todos os documentos averbados na matrícula e potencial 

prejuízo envolvendo terceiros, podendo o pedido ser reanalisado após a 

formação do contraditório.

INTIME-SE a Oficial de Registro do 5º Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá-MT para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como apresentar cópia de dos documentos que originaram todas as 

averbações da matrícula nº 84.474.

Publique-se.

 Cuiabá, 07 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA Nº:

0703568-70.2018.8.11.0001- (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

WILLIAM ANTÔNIO DO ROSÁRIO

ADVOGADO (S):

DR. RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - OAB/MT 15.357

Vistos, etc.

Mantenho a decisão de indeferimento, visto que a assistência referida no 

artigo 519 da CNGCE decorre da concessão obtida em processo judicial 

nos quais o Juízo solicita a certidão e, no caso em tela, o requerente não 

demonstrou a existência do processo beneficiado com a assistência 

judiciária.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá, 09 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Cia Nº:

0705862-95.2018.8.11.0001

REQUERENTE:

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADOS:

Dr. SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB/MT 14.258-A

Vistos, etc.

Considerando a ausência de ferramentas no sistema para o pedido 

formulado, a juntada de substabelecimento é incumbência do advogado 

proceder ao ato em cada processo.

Assim, nada mais havendo a deliberar arquive-se.

Publique-se.

 Cuiabá, 09 de março de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Cia Nº:

0705942-59.2018.8.11.0001

REQUERENTE:

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

ADVOGADOS:

Dr. SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB/MT 14.258-A

Vistos, etc.

Considerando a ausência de ferramentas no sistema para o pedido 
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formulado, a juntada de substabelecimento é incumbência do advogado 

proceder ao ato em cada processo.

Assim, nada mais havendo a deliberar arquive-se.

Publique-se.

 Cuiabá, 09 de março de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270408 Nr: 27788-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS DOMICIANO, FABIOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Engecenter Construtora e Incorporadora Ltda.

 Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se a Administradora 

Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual 

deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, 

indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo 

em vista que o contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho 

(art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para que tome 

conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, manifeste-se também 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Às providências. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270398 Nr: 27778-43.2017.811.0041

 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: JUSCELINO GONÇALVES DE ARAÚJO, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JULIO ALMEIDA DE SOUZA - OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:9634

 Vistos. (...)Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) cópia da sentença (ou 

ata da audiência de conciliação, se for o caso); b) cálculo pormenorizado 

da justiça especializada e c) documentos pessoais da parte autora, 

inclusive CTPS e comprovante de endereço. Deverá, ainda, trazer o valor 

do seu crédito atualizado até a data que corresponde o pedido de 

recuperação judicial (art. 9º, II, da LRF), bem como discriminar 

pormenorizadamente as verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se 

aplicável, a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional. Em caso 

de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação do 

requerente, intime-se a Administradora Judicial para se manifestar em 05 

(cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Em seguida, e tendo em vista que o contraditório já foi exercido 

perante a Justiça do Trabalho (...), intime-se a recuperanda para que tome 

conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, manifeste-se também 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Às providências. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270429 Nr: 27807-93.2017.811.0041

 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: CRISTIANE ISOTON DORO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, WILKER CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Tut Transportes Ltda. Recebo a inicial, uma vez que devidamente 

instruída com os documentos indispensáveis a propositura da mesma. 

Intime-se o Administrador Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o crédito foi constituído antes da 

distribuição do pedido de recuperação judicial neste Juízo; b) se o valor do 

crédito está atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso 

não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; e c) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não nos 

quadros de credores, nos termos do artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, 

apontando seu valor e classe. Em seguida, intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. 

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Às providências. Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270399 Nr: 27779-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RECH, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 RODOVIAS LTDA

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

OAB:9.237/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A

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

OAB:14606/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT, 
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SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. (...)Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, 

intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a 

inicial, juntando aos autos: a) cópia da sentença (ou ata da audiência de 

conciliação, se for o caso); b) certidão de transito em julgado; e c) cálculo 

pormenorizado da justiça comum. Deverá, ainda, trazer o valor do seu 

crédito atualizado até a data que corresponde o pedido de recuperação 

judicial/falência (art. 9º, II, da LRF), bem como discriminar 

pormenorizadamente as verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se 

aplicável, a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional. Em caso 

de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.Com a juntada da manifestação do 

requerente, intime-se o Administrador Judicial para se manifestar em 05 

(cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o crédito existia antes da 

distribuição do pedido recuperação judicial/falência neste Juízo; b) o valor 

do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial/falência, 

caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; e c) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não nos 

quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, 

apontando seu valor e classe. Em seguida, intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias.Após, conclusos. Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Às providências. Cuiabá, 22 de janeiro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270431 Nr: 27809-63.2017.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS DORNELLES AYUB, LUCIEN FABIO 

FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGITECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DORNELLES 

AYUB - OAB:31872, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, 

THAÍS SVERSUT - OAB:9634, VERONICA LAURA DE CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950-MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de honorários 

advocatícios, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Digitech Tecnologia e Serviços Ltda e Outras.

Tratando-se de crédito de honorários advocatícios oriundos de 

sucumbência em ação processada e julgada na Vara do Trabalho, os 

mesmos devem ser classificados como trabalhistas. Nesse sentido, 

posiciona-se o TJSP, in verbis: (...). Assim, recebo a inicial, uma vez que 

devidamente instruída com os documentos indispensáveis a propositura 

da mesma. Intime-se o Administrador Judicial para se manifestar em 05 

(cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o crédito já existia antes da 

distribuição do pedido de recuperação judicial neste Juízo; b) se o valor do 

crédito está atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso 

não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; e c) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não nos 

quadros de credores, nos termos do artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, 

apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1268871 Nr: 27295-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIO DE ABREU CASTAÑON, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLATO & STELLATO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, JEFFERSON NUNES FLORES - OAB:17.575

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

MORAES - OAB:14485/MT

 Vistos(...). Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

juntando aos autos: a) certidão de trânsito em julgado; b) cálculo 

pormenorizado da justiça especializada; c) cópia dos documentos 

pessoais da parte autora, inclusive CTPS. Deverá, ainda, trazer o valor do 

seu crédito atualizado até a data que corresponde o pedido de 

recuperação judicial (art. 9º, II, da LRF), bem como discriminar 

pormenorizadamente as verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se 

aplicável, a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional. Em caso 

de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação da 

parte requerente, intime-se o Administrador Judicial para se manifestar em 

05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições 

do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo 

foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Em seguida, e tendo em vista que o contraditório já foi exercido 

perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a 

recuperanda para que tome conhecimento da tramitação deste feito e, 

querendo, manifeste-se também no prazo 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Às providências.Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1264589 Nr: 25913-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA E MOREIRA, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT, DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - OAB:17678/O

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Vistos. (...)Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

juntando aos autos: a) cópia da sentença (ou ata da audiência de 

conciliação, se for o caso); b) cálculo pormenorizado da justiça 

especializada; c) certidão de trânsito em julgado; d) procuração e e) 

documentos pessoais da parte autora, inclusive CTPS. Deverá, ainda, 

trazer o valor do seu crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (art. 9º, II, da LRF), bem como discriminar 

pormenorizadamente as verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se 

aplicável, a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional. Em caso 

de descumprimento da determinação acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação do 

requerente, intime-se a Administradora Judicial para se manifestar em 05 

(cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 6 de 472



sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Em seguida, e tendo em vista que o contraditório já foi exercido 

perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a 

recuperanda para que tome conhecimento da tramitação deste feito e, 

querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 

do Código do Processo civil.Às providências. Cuiabá, 22 de janeiro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270396 Nr: 27776-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL EIDI SATO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, RODRIGO ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - 

OAB:17.630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 (...)Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, juntando aos 

autos os seguintes documentos: a) cópia da sentença (ou ata da 

audiência de conciliação, se for o caso); b) cálculo pormenorizado da 

justiça especializada; c) cópia da CTPS com a anotação dos dados da 

contratação de rescisão, se for o caso, e d) declaração de 

hipossuficiência, ou mesmo o comprovante de recolhimento das custas de 

distribuição da presente habilitação (item 02 da tabela “B” do Provimento n° 

41/2013-CGJ). Deverá, ainda, trazer o valor do seu crédito atualizado até 

a data que corresponde o pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da 

LRF), bem como discriminar pormenorizadamente as verbas 

correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se aplicável, a fim de propiciar a 

adequada prestação jurisdicional. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação do requerente, intime-se o 

Administrador Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade 

na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, 

(...)intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 771918 Nr: 25002-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES FONTES, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

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

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

OAB:9.237/MT, MAISSA ALMEIDA DE JESUS - OAB:15713

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

OAB:88807

 Vistos. Analisando os autos, verifica-se que a advogada da parte autora, 

embora devidamente intimada para se manifestar (DJE n.º 9980 de 

17/03/2017), nos termos da decisão de fl. 100, quedou-se inerte, 

conforme certificado pelo Gestor Judiciário à fl. 104. Assim, intime-se 

pessoalmente a parte autora a dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) 

dias, apresentando o cálculo de seu crédito atualizado até a data da 

distribuição do pedido de recuperação judicial neste Juízo (22/04/2010), 

sob pena de extinção do processo, conforme preconiza o art. 485, III, §1º, 

do NCPC. Após, renove-se a intimação para a recuperanda e, em seguida, 

o administrador judicial, para se manifestarem, respectivamente, no prazo 

de 05(cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1272906 Nr: 28598-62.2017.811.0041

 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: MAX RODYELE CARVALHO PEREIRA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SANDRA OLIVEIRA BONIFÁCIO - OAB:OAB/MT 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. (...) Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) cópia da sentença (ou 

ata da audiência de conciliação, se for o caso); b) certidão de trânsito em 

julgado; c) Cópia da CTPS em que consta a anotação do vínculo 

empregatício; e d) cálculo pormenorizado da justiça especializada (exceto 

nos casos de acordo em que consta a discriminação dos valores 

devidos). Deverá, ainda, trazer o valor do seu crédito atualizado até a data 

que corresponde o pedido de recuperação judicial (...), bem como 

discriminar pormenorizadamente as verbas correspondentes a FGTS, 

INSS e IRPF, se aplicável, a fim de propiciar a adequada prestação 

jurisdicional. Em caso de descumprimento das determinações acima, 

venham os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada 

da manifestação do requerente, intime-se o Administrador Judicial para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o contraditório já foi 

exercido perante a Justiça do Trabalho (...), intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. (....) 

Às providências. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1272863 Nr: 28583-93.2017.811.0041

 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: IRACELI PINHEIRO GOMES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, ROBERGES JUNIOR DE LIMA - OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032
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 Vistos. Trata-se de pedido de habilitação retardatária de crédito, em que a 

parte autora objetiva a inclusão de seu crédito reconhecido perante o 4ª 

Juizado Especial de Cuiabá/MT, no curso da recuperação judicial da 

empresa Tut Transportes Ltda. Intime-se a parte requerida para, querendo, 

responder a pretensão no prazo de 05 (cinco) dias (art. 12, LRF). Em 

seguida, intime-se o administrador judicial para emitir parecer em igual 

prazo, observando o que determina o parágrafo único do art. 12 da LRF. 

Após, ao Ministério Público. Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1273571 Nr: 28855-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY DANIANE NUNES PRIMO, ALINE BARINI 

NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT, THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - 

OAB:15.663/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Vistos. Cuida-se de ação de impugnação de crédito formulada por Shirley 

Daniane Nunes Primo, objetivando a retificação de seu crédito inscrito na 

lista de credores da recuperação judicial ACPI Assessoria Consultoria 

Planejamento e Informática Ltda. (código 1159918).

 Intime-se a impugnada para se manifestar no prazo de 5 dias (art. 11 da 

LRF). Em seguida, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer 

também no mesmo prazo, devendo juntar à sua manifestação o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação (art. 12, parágrafo único, da LRF). Às providências. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 948910 Nr: 59603-10.2014.811.0041

 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: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FLAVIANO 

TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Vistos. Vê-se que esta habilitação de crédito foi proposta ainda durante a 

fase de recuperação judicial da empresa Grupal Agroindustrial S.A. e 

outras, por dependência ao processo n. 50992-05.2013.811.0041 (código 

847490). Diante da decretação da falência da empresa Grupal 

Agroindustrial S.A. e outras, que se deu na data de 11 de novembro de 

2016, naqueles mesmos autos, com o objetivo de aproveitar os atos 

processuais e em atenção ao que dispõe o art. 80 da LRF, deverá a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os cálculos atualizados 

do seu crédito até a data do decreto falimentar, nos termos do que prevê o 

art. 9º, inciso II, da LRF.

Deverá, ainda, apresentar os documentos necessários à comprovação do 

crédito que pretende habilitar na sua via original, ou cópia autenticada, nos 

ternos do art. 9.º, parágrafo único, da LFR, nos termos e sob as penas do 

art. 321 do NCPC. Na sequência, intimem-se as falidas, nas pessoas dos 

seus advogados constituídos no processo principal, para se manifestarem 

em 05 dias, oportunidade que deverão apresentar todas as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito pleiteado na inicial. Em seguida, o administrador judicial também 

deverá se manifestar em 05 dias (art. 103, parágrafo único, da LRF). Com 

as manifestações nos autos, dê-se nova vista dos autos ao douto 

representante do Ministério Público. Após, conclusos. Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1262562 Nr: 25279-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, SERGIO LUIZ DE SOUZA - OAB:MT 

11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Vistos. (...)Assim, intime-se a parte autora para em 15 dias emendar a 

inicial, esclarecendo se o seu crédito consta na lista apresentada pela 

recuperanda, se o valor e a classe correspondem ou não aquele 

realmente devido, bem como se os mesmos foram publicados na lista do 

administrador judicial e se já foram quitados pela recuperanda. No caso de 

habilitação ou impugnação de crédito, a parte autora deverá adaptar seu 

pedido ao procedimento previsto na Lei n.º 11.101/2005, juntando aos 

autos os seguintes documentos: a) certidão do trânsito em julgado; b) 

cálculo pormenorizado da justiça especializada; c) CTPS da autora e d) 

recolher as custas processuais, caso não se enquadre nas hipóteses de 

beneficiária da justiça gratuita. Deverá, ainda, trazer o valor do seu crédito 

atualizado até o dia que corresponde à data de distribuição do pedido de 

recuperação judicial (...), bem como discriminar pormenorizadamente as 

verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se aplicável, a fim de 

propiciar a adequada prestação jurisdicional, tudo nos termos e sob as 

penas do art. 321 do NCPC. (...). Com a juntada da manifestação da parte 

requerente, intime-se a Administradora Judicial para se manifestar em 05 

(cinco) dias, oportunidade na qual deverá (...): a) se o rompimento do 

vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se 

pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores (...), apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista 

que o contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 

2º, da LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da 

tramitação deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo 05 

(cinco) dias. (....)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1260306 Nr: 24500-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA LUCIANE FRIGO - 

OAB:269989, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, 

PAULO GEON MORAES DA SILVA - OAB:18348 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO TICIANEL - 

OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos(...) No presente caso, conquanto a falência da parte requerida 

tenha sido decretada em 11 de novembro de 2016, até o presente 
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momento, as falidas não apresentaram a lista de credores prevista no art. 

99, parágrafo único, da LRF, de modo que não houve a sua publicação. 

Dessa maneira, ainda não é chegada a fase de habilitações perante o 

juízo, na forma prevista no art. 10, § 5º, da LRF, sobretudo porque sequer 

foi iniciado o prazo para habilitações administrativas, perante o 

administrador judicial (art. 7º, § 1º). Portanto, considerando-se que esta 

habilitação de crédito foi proposta após a decretação da falência, torna-se 

forçoso reconhecer que a parte autora carece de interesse processual 

para promover a habilitação de seu crédito perante o juízo no atual 

momento processual, devendo acompanhar a regular tramitação do 

processo principal para, quando publicada a lista prevista no art. 99, 

parágrafo único, da LRF, promover a habilitação na forma prevista no art. 

7º, § 1º, da LRF, e, somente após a lista do art. 7º, § 2º, da LRF e na 

hipótese de seu crédito não ter sido incluído pelo administrador judicial, 

promover a sua habilitação em juízo. Diante do exposto, não sendo este o 

momento processual adequado para a habilitação de crédito perante a 

falência em questão e não sendo possível o aproveitamento dos atos 

processuais, julgo extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, por 

ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 

Custas pela parte autora, caso pendentes. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1262558 Nr: 25275-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA, LEONARDO 

PIO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 7.202, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão de seu crédito 

reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação 

judicial da empresa Dínamo Construtora Ltda. Recebo a inicial, uma vez 

que devidamente instruída com os documentos indispensáveis a 

propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o contraditório já foi 

exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a 

recuperanda para que tome conhecimento da tramitação deste feito e, 

querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Por fim, se vê que os 

documentos juntados às fls. 69/76 não pertencem à autora, razão pela 

qual determino seu desentranhamento para serem juntados no processo 

de código 1088961, certificando o ocorrido nestes autos. Às providências. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 768441 Nr: 21334-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉRGIO DE OLIVEIRA, RONIMÁRCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE TRESE IND. E COM. DE 

CERAMICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURE FERREIRA SALES 

- OAB:9372, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT

 Vistos. (...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC 

c/c art. 102, caput, do Decreto-Lei n.º 7.661/65, e determino ao síndico 

que inclua no quadro-geral de credores da Trese Incorporadora e 

Construtora Ltda. o crédito do autor no montante de R$ 57.957,54 

(cinquenta e sete mil e novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e 

quatro centavos), na classe trabalhista. Custas e despesas processuais 

pela parte autora, se houver. Não são devidos honorários advocatícios 

por não ter havido resistência à pretensão da parte autora com a 

contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 

1998/0031152-1). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274042 Nr: 29032-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON FERREIRA DE MAGALHÃES, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274193 Nr: 29105-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES LEITE SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 
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SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274045 Nr: 29035-06.2017.811.0041

 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: JOAQUIM FERREIRA DE SOUSA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274177 Nr: 29091-39.2017.811.0041

 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: CRISTOVÃO RIBEIRO DE LIMA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274038 Nr: 29029-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO GLEICON FERREIRA DOS SANTOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 
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LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274200 Nr: 29112-15.2017.811.0041

 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: CLARINDO ALEIXO BRAZ DA CONCEIÇÃO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274021 Nr: 29018-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GUILHERME DOS SANTOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274182 Nr: 29096-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILON NUNES ALBERTO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274194 Nr: 29106-08.2017.811.0041

 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: JOILSON OLIVEURA DE CAMPOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 
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LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274196 Nr: 29108-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLESTON ALENCAR DUARTE, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274197 Nr: 29109-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR BATISTA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274186 Nr: 29099-16.2017.811.0041

 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: MANOEL FIRMINO DE JESUS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 
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LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274189 Nr: 29102-68.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR CAMILO DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274198 Nr: 29110-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VITOR DA SILVA FILHO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274190 Nr: 29103-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL LIMA DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 23 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206466 Nr: 7005-74.2017.811.0041

 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: PALMIRO FIRMINO DA COSTA MARQUES, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. (...). Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro- geral de 

credores da empresa recuperanda a diferença do crédito da parte autora, 

somando, assim, o valor total de R$ 5.649,57 (cinco mil seiscentos e 

quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), consistentes no 

montante devidos a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS. 

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa, diante do 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 

98, §3º, do CPC. Não são devidos honorários advocatícios por não ter 

havido resistência à pretensão da parte autora com a contenciosidade do 

processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de 

janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232104 Nr: 15563-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS DA SILVA SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro- geral de credores da 

empresa recuperanda a diferença do crédito da parte autora, somando, 

assim, o valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consistentes no 

montante devidos a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS. 

Concedo, nesta oportunidade, os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do CPC, razão pela qual o pagamento das 

custas e despesas processuais ficam suspensos, se pendentes, nos 

termos do art. 98, §3°, do mesmo Diploma. Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 

1998/0031152-1). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 dejaneiro de 201 .Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206485 Nr: 7021-28.2017.811.0041

 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: CARLOS RONAN FERREIRA DE MOURA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383/MT, LEOPOLDO MARQUES GODINHO JUNIOR - 

OAB:MT/13.565, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 (...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro- geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), consistentes nos valores devidos a título de 

verbas indenizatórias e parcelas do FGTS. Concedo, nesta oportunidade, 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes 

do CPC, razão pela qual o pagamento das custas e despesas processuais 

ficam suspensos, se pendentes, nos termos do art. 98, §3°, do mesmo 

Diploma.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora com a contenciosidade do 

processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de 

janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206437 Nr: 6981-46.2017.811.0041

 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: ERISVALDO DA SILVA SOUSA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 (...)Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro- geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.700,00 (seis mil e setecentos reais), consistentes nos valores devidos a 

título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS. Concedo, nesta 

oportunidade, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 

e seguintes do CPC, razão pela qual o pagamento das custas e despesas 

processuais ficam suspensos, se pendentes, nos termos do art. 98, §3°, 

do mesmo Diploma. Não são devidos honorários advocatícios por não ter 

havido resistência à pretensão da parte autora com a contenciosidade do 

processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 29 de 

janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206765 Nr: 7271-61.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DA CRUZ CAMPOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, MARCI 

OLKOSKI - OAB:MT/15.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos. Considerando que a parte autora apresentou todos os 

documentos necessários para o início do processamento da presente 

habilitação de crédito, renove-se a intimação para a recuperanda se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. 

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz 

de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206607 Nr: 7129-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO MAGALHAES DE MORAES, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. (...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro- geral de 

credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), consistentes nos valores devidos a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS. Condeno a parte vencida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, se pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa, diante do deferimento do benefício da 

gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98, §3º, do CPC. Não são 

devidos honorários advocatícios por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora com a contenciosidade do processo (STJ - 

Resp. 172.973/MG -1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206763 Nr: 7269-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALIXTO CONCEIÇÃO DE ARRUDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10408, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, MARCI 

OLKOSKI - OAB:MT/15.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 (...)Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro- geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), consistentes nos valores devidos a título de 

verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte vencida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, se pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa, diante do deferimento do benefício da 

gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98, §3º, do CPC. Não são 

devidos honorários advocatícios por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora com a contenciosidade do processo (STJ - 

Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1). Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206570 Nr: 7098-37.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAÍS MORAES DOURADO DE MIRANDA, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Vistos. (...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro- geral de 

credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante 

de R$ 11.000,00 (onze mil reais), consistentes nos valores devidos a título 

de verbas indenizatórias. Concedo, nesta oportunidade, os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, razão 

pela qual o pagamento das custas e despesas processuais ficam 

suspensos, se pendentes, nos termos do art. 98, §3°, do mesmo Diploma. 

Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora com a contenciosidade do processo (STJ - 

Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1). Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206796 Nr: 7301-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAYNE FRANCINE BEZERRA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda a diferença do crédito da parte autora, somando, 

assim, o montante final de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), 

consistentes nos valores devidos a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa, 

diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com 

fundamento no art. 98, §3º, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1172981 Nr: 41300-74.2016.811.0041

 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: MOREIRA ASSUNÇÃO & MOREIRA ASSUNÇÃO LTDA 

ME, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCODZIERO DE 

ARRUDA - OAB:224315, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Vistos. (...). Pelo exposto, julgo procedente a pretensão deduzida na 

inicial, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do NCPC, e determino a administradora judicial que inclua no 

quadro-geral de credores da recuperanda a diferença do crédito da parte 

autora, somando, assim, o montante total de R$ 16.346,81 (dezesseis mil e 

trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), na classe 
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quirografária. Intime-se a administradora judicial para proceder à 

retificação do crédito no quadro-geral de credores. Condeno a 

recuperanda ao pagamento das custas e despesas processuais, se 

houver. Deixo de fixar honorários advocatícios, por não ter havido 

resistência da recuperanda quanto ao pedido. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos mediante a adoção das baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206490 Nr: 7026-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO DE MATOS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda a diferença do crédito da parte autora, somando, 

assim, o montante final de R$10.000,00 (dez mil reais), consistentes em 

verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Concedo, nesta oportunidade, 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes 

do Código de Processo Civil, razão pela qual o pagamento das custas e 

despesas processuais ficam suspensos, se pendentes, nos termos do 

art. 98, §3°, do mesmo Diploma. Não são devidos honorários advocatícios 

por não ter havido resistência à pretensão da parte autora com a 

contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 

1998/0031152-1). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206507 Nr: 7042-04.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DA ROCHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. (...). Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro geral de credores 

da empresa recuperanda a diferença do crédito da parte autora, somando, 

assim, o montante final de R$ 14.000,00(quatorze mil reais), consistentes 

nos valores devidos a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS. 

Concedo, nesta oportunidade, os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual 

o pagamento das custas e despesas processuais ficam suspensos, nos 

termos do art. 98, §3°, do mesmo Diploma. Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 

1998/0031152-1). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206431 Nr: 6975-39.2017.811.0041

 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: ROQUE LIMA DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - 

OAB:MT 5.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda a diferença do crédito da parte autora, somando, 

assim, o montante final de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consistentes nos 

valores devidos a título de verbas indenizatórias e parcelas do 

FGTS.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa, diante do 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 

98, §3º, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios por não ter 

havido resistência à pretensão da parte autora com a contenciosidade do 

processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 01 de 

fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206791 Nr: 7296-74.2017.811.0041

 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: VANILSE MARIA BEZERRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/MT 15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. (...). Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda a diferença do crédito da parte autora, somando, 

assim, o montante final de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), 

consistentes nos valores devidos a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa, 

diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com 

fundamento no art. 98, §3º, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206789 Nr: 7294-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

 PARTE AUTORA: NEUTON SOARES CAVALCANTE, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/MT 15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos.(...).Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da empresa recuperanda a diferença do crédito da parte autora, somando, 

assim, o montante final de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), 

consistentes nos valores devidos a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa, 

diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com 

fundamento no art. 98, §3º, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publ ique-se.  Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1277559 Nr: 1061-57.2018.811.0041

 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: JONAS JOSE DE OLIVEIRA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SOUSA REBOUÇAS - 

OAB:OAB/MT 15.088-8, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SONIR VIANA SAVARIS - OAB:16.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 02 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206406 Nr: 6955-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES BARRETO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro geral de credores da 

empresa recuperanda a diferença do crédito da parte autora, somando, 

assim, o valor total de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), 

consistentes nos valores devidos a título de verbas indenizatórias e 

parcelas do FGTS.Concedo, nesta oportunidade, os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, razão 

pela qual o pagamento das custas e despesas processuais ficam 

suspensos, se pendentes, nos termos do art. 98, §3°, do mesmo 

Diploma.Não são devidos honorários advocatícios por não ter havido 

resistência à pretensão da parte autora com a contenciosidade do 

processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 02 de 

fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206834 Nr: 7336-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO - 

OAB:12280/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 

15499, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), consistentes nos valores devidos a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa, 

diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com 

fundamento no art. 98, §3º, do CPC. Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG 

-1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206770 Nr: 7275-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO CONCEIÇÃO GODOZI, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE REGINA DO ROSÁRIO 

PESSOA - OAB:12.862/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), consistentes nos valores devidos a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa, 

diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com 

fundamento no art. 98, §3º, do CPC. Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG 

-1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274018 Nr: 29016-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DE SOUZA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274176 Nr: 29090-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES DE JESUS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206779 Nr: 7284-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:3287-MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais), consistentes nos valores devidos a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa, 

diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com 

fundamento no art. 98, §3º, do CPC. Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG 

-1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206705 Nr: 7214-43.2017.811.0041

 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: DARLEI OLIVEIRA DOS ANJOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 
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SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS 

FERREIRA - OAB:15.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), consistentes nos valores devidos a 

título de verbas indenizatórias.Condeno a parte vencida ao pagamento das 

custas e despesa processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa, diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, 

com fundamento no art. 98, §3º, do CPC. Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG 

-1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206776 Nr: 7281-08.2017.811.0041

 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: JOILSON ZEFERINO ALVES DA GUIA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:3287-MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

9.000,00 (nove mil reais), consistentes nos valores devidos a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa, 

diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com 

fundamento no art. 98, §3º, do CPC. Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG 

-1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1274179 Nr: 29093-09.2017.811.0041

 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: EDIMAR XAVIER DOS SANTOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, VINICIUS ASSIS ALMEIDA - OAB:17608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda. Recebo a 

inicial, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial 

para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e 

IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); 

c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação 

judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da 

LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora foi relacionado ou não 

nos quadros de credores, nos termos dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da 

LRF, apontando seu valor e classe. Em seguida, e tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se também no prazo de 05 (cinco) dias. 

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 08 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152555 Nr: 32840-98.2016.811.0041

 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: THAIS FERREIRA DE ARAUJO, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 (...)Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, o 

que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, e determino a administradora judicial que inclua no quadro-geral de 

credores da recuperanda a diferença do crédito da autora, somando, 

assim, o valor total de R$ 5.685,42 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco 

reais e quarenta e dois centavos), consistentes nos valores devidos a 

título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesa processuais, se pendentes, cuja 

exigibilidade fica suspensa, diante do deferimento do benefício da 

gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98, §3º, do CPC. Não são 

devidos honorários advocatícios por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora com a contenciosidade do processo (STJ - 

Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.Cuiabá-MT, 20 de fevereiro 2018.Claudio 

Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206419 Nr: 6965-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA APARECIDA DOMINGOS SE, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 
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resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua a diferença no quadro- geral de 

credores da empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consistentes nos valores devidos a título 

de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1271894 Nr: 28287-71.2017.811.0041

 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: CASSIO DOS PASSOS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

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

OAB:, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - 

OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Este incidente está vinculado ao processo recuperacional de 

código 922424 (Grupo Amigão), onde proferi decisão declarando a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a aludida 

recuperação judicial e determinei sua remessa ao Juízo da Comarca de 

Várzea Grande/MT, bem como todos os incidentes. Dessa forma, e nos 

termos da decisão proferida, cuja cópia deverá ser anexada na presente, 

devolvo o feito à Secretaria para ser encaminhado ao Juízo da 4ª Vara 

Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, com a devida urgência, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1270411 Nr: 27791-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCINEI ARABE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA CAROLINA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Este incidente está vinculado ao processo recuperacional de 

código 922424 (Grupo Amigão), onde proferi decisão declarando a 

incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a aludida 

recuperação judicial e determinei sua remessa ao Juízo da Comarca de 

Várzea Grande/MT, bem como todos os incidentes. Dessa forma, e nos 

termos da decisão proferida, cuja cópia deverá ser anexada na presente, 

devolvo o feito à Secretaria para ser encaminhado ao Juízo da 4ª Vara 

Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, com a devida urgência, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206722 Nr: 7231-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA LETÍCIA DA SILVA BALHESTEIRO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 

10/12/2015, proposta por Pamela Letícia da Silva Balhesteiro em desfavor 

da empresa Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda, visando 

habilitar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), no quadro-geral de 

credores da empresa recuperanda, na classe trabalhista(...). Fundamento 

e Decido. Pretende a parte autora a majoração de seu crédito trabalhista 

no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), no quadro-geral de credores 

da recuperanda, alegando que o referido valor foi objeto de acordo 

firmado perante a Justiça Especializada, consistente em verbas de caráter 

indenizatório, cujo montante é líquido e certo. (...) Cabe registrar, ainda, 

que a relação de emprego havida entre as partes, mesmo que com término 

posterior ao pedido de recuperação judicial, justifica a possibilidade de 

sujeição do crédito constituído perante a Justiça do Trabalho à 

recuperação judicial. Isso porque a interpretação do art. 49, caput, em 

conjunto com o art. 6º, § 1º, ambos da LRF autoriza a conclusão de que 

estão abrangidos pelos efeitos da recuperação judicial os créditos 

decorrentes de fatos jurídicos constituídos anteriormente ao pedido 

recuperacional, ainda que o título tenha se formado em momento posterior. 

(...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro- geral de credores da 

empresa recuperanda a diferença do crédito da parte autora, somando, 

assim o montante final de R$ 12.000,00 (doze mil reais), consistentes nos 

valores devidos a título de verbas indenizatórias. Não são devidos 

honorários advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da 

parte autora com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG 

- 1998/0031152-1). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152695 Nr: 32931-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CIRILO ALVES DA SILVA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, ILSON JOSE GALDINO - OAB:11.554 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos. Trata-se de habilitação de crédito trabalhista distribuída em 

11/02/2016, proposta por José Cirilo Alves da Silva em desfavor da 

empresa Engecenter Construtora Incorporadora Ltda, visando habilitar o 

valor de R$ 14.336,00 (quatorze mil e trezentos e trinta e seis reais) no 

quadro-geral de credores da empresa recuperanda, na classe trabalhista. 

A parte autora aduz que o montante devido consiste em verbas 

indenizatórias e parcelas do FGTS, cujo vínculo se refere a período 

anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial neste Juízo. 

Juntou documentos às fls. 06/09 e 12/39. Instada a se manifestar, a 

administradora judicial opinou pela inclusão do crédito trabalhista no 

quadro-geral de credores no montante de R$ 11.444,20 (onze mil e 

quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), fls. 41/42. 

Intimada, a recuperanda requereu seja julgado improcedente o pedido 

inicial, vez que o crédito da parte autora já consta no rol credores no 

montante de R$ 5.291,96 (cinco mil e duzentos e noventa e um reais e 

noventa e seis centavos), ou alternativamente, parcialmente procedente, 

para o fim de majorar o crédito da parte autora, atualizando-o até da data 

da distribuição do pedido de recuperação judicial neste Juízo, fls. 45/51. É 

o relatório. Fundamento e decido. Pretende a parte autora a majoração de 

seu crédito trabalhista no importe de R$ 14.336,00 (quatorze mil e 

trezentos e trinta e seis reais), no quadro-geral de credores da 

recuperanda, alegando que o referido valor consiste em verbas 
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indenizatórias e parcelas do FGTS apuradas na Vara Especializada, cujo 

valor é líquido e certo. Verifica-se que realmente o crédito da parte autora 

existia na data da distribuição da recuperação judicial, bem assim os 

documentos juntados nos autos comprovam o valor devido, de sorte que 

deve constar no quadro-geral de credores da empresa recuperanda, nos 

termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Anote-se, ainda, que os créditos 

derivados da relação de trabalho deverão ser inscritos no quadro-geral de 

credores pelo valor determinado na sentença/acordo trabalhista, 

expurgando, apenas, as verbas de caráter tributário por ele não 

titularizadas (INSS e IRPF etc.) - TJSP AGI 2107654-90.2015.8.26.0000. No 

que tange às parcelas do FGTS, entendo pertinente a sua inclusão como 

crédito de titularidade do trabalhador, seguindo o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal exteriorizado no ARE 709.212/DF, no sentido de 

que tal prestação corresponde a direito de índole social e trabalhista, 

afastando-se a sua natureza tributária, conforme se infere da ementa a 

seguir reproduzida:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito 

Constitucional e Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Interesse 

da União. Verificação. Competência da Justiça Federal. FGTS. Natureza. 

Discussão. Prazo prescricional. Legislação ordinária. Ofensa indireta. 

Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos 

constitucionais que nele se alega violados carecem do necessário 

prequestionamento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de 

que compete à Justiça Federal analisar a existência ou não de interesse 

jurídico da União em determinada demanda. 3. O Plenário desta Corte, no 

exame do ARE nº 709.212/DF-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 

afastou a natureza tributária do FGTS. 4. A questão relativa ao prazo 

prescricional é afeta à legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental 

não provido. (RE 891514 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda 

Turma, julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 

11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015). Portanto, e considerando que a parcela 

do FGTS tem natureza trabalhista, estão corretos os valores constantes 

na planilha elaborada pela Justiça Especializada à fl. 25, os quais deverão 

ser incluídos no quadro-geral de credores da recuperanda, vez que 

decorrentes da relação de trabalho desenvolvida pela parte autora 

anteriormente a distribuição do pedido da recuperação judicial, devendo os 

mesmos ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, o que 

faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e 

determino a administradora judicial que inclua no quadro-geral de credores 

da recuperanda a diferença do crédito da autora, somando, assim, o valor 

total de R$ 13.443,26 (treze mil e quatrocentos e quarenta e três reais e 

vinte e seis centavos), consistentes nos valores devidos a título de 

verbas indenizatórias e parcelas do FGTS.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesa 

processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa, diante do 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 

98, §3º, do CPC. Não são devidos honorários advocatícios por não ter 

havido resistência à pretensão da parte autora com a contenciosidade do 

processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1). Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá-MT, 19 de 

fevereiro 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206719 Nr: 7228-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY DE ARRUDA MEDEIROS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.608, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 326.004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de 

R$15.000,00 (quinze mil reais), consistentes nos valores devidos a título 

de verbas indenizatórias.Condeno a parte vencida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica 

suspensa, diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, 

nos termos art. 98, §3º, do CPC.Não são devidos honorários advocatícios 

por não ter havido resistência à pretensão da parte autora com a 

contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206736 Nr: 7243-93.2017.811.0041

 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: ESPOLIO DE NELSON GONÇALVES DE SOUZA, 

LAURINDA GONÇALVES DE SOUZA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:360004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

ao administrador judicial que inclua no quadro-geral de credores da 

empresa recuperanda o crédito da parte autora no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), consistentes nos valores devidos a título de 

verbas indenizatórias.Condeno a parte vencida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, se pendentes, cuja exigibilidade fica suspensa, 

diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com 

fundamento no art. 98, §3º, do CPC.Não são devidos honorários 

advocatícios por não ter havido resistência à pretensão da parte autora 

com a contenciosidade do processo (STJ - Resp. 172.973/MG - 

1998/0031152-1).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232591 Nr: 15738-29.2017.811.0041

 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: ROSANIA DE SOUZA, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

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

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

OAB:9.237/MT, JACOB SOARES DE OLIVEIRA - OAB:MT 21.220, LUZIA 

EUROSINA DA CONCEIÇÃO LIMA SOARES - OAB:MT 19173

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

OAB:88807

 Vistos.

Defiro o pedido da parte autora de fl. 72, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e conclusos.

Juntados os documentos, renove-se a intimação da recuperanda e do 

administrador judicial para se manifestarem nos autos, nos termos do 

despacho retro.

Após, retornem os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães
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 Cod. Proc.: 1206397 Nr: 6947-71.2017.811.0041

 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: RAÍSSA ZANCANARO HOLANDA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. (...)Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, o que faço 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e 

determino ao administrador judicial que inclua a diferença do valor no 

quadro- geral de credores da empresa recuperanda o crédito da parte 

autora no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consistentes nos 

valores devidos a título de verbas indenizatórias e parcelas do FGTS. Não 

são devidos honorários advocatícios por não ter havido resistência à 

pretensão da parte autora com a contenciosidade do processo (STJ - 

Resp. 172.973/MG - 1998/0031152-1). Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1210682 Nr: 8632-16.2017.811.0041

 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: MANOEL DAVINO DE QUEIROZ, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLAN KEILA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:15.557/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

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

SILVA - OAB:6565, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos. Homologo o pedido de desistência voluntária do prazo recursal, 

assim como defiro o pedido de desentranhamento dos documentos 

pleiteados na petição retro. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, procedendo às baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 26 de fevereiro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206848 Nr: 7349-55.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS CARLOS DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392, DAIANA TAYSE TESSARO - OAB:12280/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/MT 15499, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Considerando que a parte autora apresentou os documentos 

necessários para o início do processamento da presente habilitação de 

crédito às fls. 17/38, intime-se a recuperanda para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, intime-se o administrador 

judicial para se manifestar no mesmo prazo. Após, conclusos. Cuiabá-MT, 

26 de janeiro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1223278 Nr: 12579-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON JOSÉ BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA TAVARES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILVA ALESSANDRA 

CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 16.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1204162 Nr: 6042-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIPPERT ADVOGADOS, AJ1 Administração Judicial

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BERTA LUNARDELLI - 

OAB:93098, FRANCISCO ROSITO - OAB:44307, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206446 Nr: 6990-08.2017.811.0041

 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: JUCIMAR DOS SANTOS, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1175629 Nr: 42308-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S. A., BIPAR INVESTIMENTOS 

E PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

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

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARAIZA NUNES DE AGUIAR

 THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:7253/PI, RENATA SCOZZIERO DE 

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 230793 Nr: 330-81.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9982/MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÂO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3.613-B/MT, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Certifico que os presentes autos retornaram da contadoria, sendo assim, 

intimo as partes para que deêm vista.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232091 Nr: 15550-36.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARION PALLACE HOTEL LTDA - ME, GLEICY MARIA 

DE MORAES BIAVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1086516 Nr: 4534-22.2016.811.0041

 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: JEOWANKIA COSTA AMORIM GAETE, CARLA HELENA 

GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA, AIRTON SOARES DA SILVA

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

- OAB:4041-B, RAMILA THUANY SOUZA AMARAL - OAB:20.131/MT, 

YANN DIEGGO SOUZA THIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Certifico que não veio acompanhado na petição a procuração. Impulsiono 

para intimar a parte, por seu adovogado YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA, OAB/MT 12025, para regularizar a situação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1220695 Nr: 11704-11.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIEBHERR BRASIL GUINDASTES E MAQUINAS 

OPERATRIZES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SANTANA PERRELLA - 

OAB:42.570/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 993077 Nr: 19900-38.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DE SOUZA FREIRE, OTAVIANO 

MUNIZ DE MELO JUNIOR, GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165.202-A/SP, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerente manifestou no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1110201 Nr: 14758-19.2016.811.0041

 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: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, 

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMEIRAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA DE 

LIVROS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, VILA SESAMO COMERCIO 

VAREJISTA DE BRINQUEDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12291/MT, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:3955, AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - OAB:OAB/MT 15.948, 

AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1151855 Nr: 32500-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A, FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222 MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1231868 Nr: 15471-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR DA CRUZ DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR V. SOUZA & CIA LTDA EPP, 

MECANICA TAVARES LTDA - ME, VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA, 

BLITZ AUTO CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME

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

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 406410 Nr: 38532-25.2009.811.0041

 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: R. D. L. COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 
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LTDA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:6065/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

KARINA DA SILVA GODINHO - OAB:15.230-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recuperação judicial de RDL Comércio, Exportação e Importação Ltda.

1. Intime-se a recuperanda acerca dos dados bancários apresentados 

pelo credor Banco do Brasil S/A, às fls. 3779.

2. Proceda-se ao desentranhamento da petição de fls. 3780/3833, 

devolvendo-a a seu subscritor, por se tratar de pedido estranho a estes 

autos.

3. Consigno que nesta data prestei as informações devidas na 

Reclamação nº 22.464/MT - STJ, acompanhando cópia da presente.

4. Decorrido o prazo de 15 dias, e nada mais sendo requerido, retornem 

os autos ao arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 08 de março de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010614-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE RODRIGUES DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES RODRIGUES (RÉU)

EVALDO ROCHA DE SIQUEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNALVA RODRIGUES DE SIQUEIRA OAB - 012.108.451-56 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MERCEDES DE ALBUQUERQUE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

FRANCISCO NUNES XAVIER (TESTEMUNHA)

JOECIL BENEDITO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ANTENOR ARCANJO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1010614-48.2017.8.11.0041 AUTOR: ALICE RODRIGUES DE SIQUEIRA 

RÉU: EVALDO ROCHA DE SIQUEIRA, MARIA DE LURDES RODRIGUES 

REPRESENTANTE: EDNALVA RODRIGUES DE SIQUEIRA Vistos. ALICE 

RODRIGUES DE SIQUIERA ajuizou a presente ação de reintegração de 

posse contra EVALDO ROCHA DE SIQUEIRA e MARIA DE LOURDES 

RODRIGUES DE SIQUEIRA, tendo por objeto um imóvel localizado no lote 

26, quadra 14, com 338,60m2, com denominação atual de Rua Amaral 

Moreira, nº 572, Bairro Areão, antigo Barro Duro, nesta comarca. A liminar 

possessória foi indeferida após justificação (fls. 101/105, pdf). Às fls. 

127/140, pdf, os réus Evaldo Rocha de Siqueira e Maria Loudes Rodrigues 

de Siqueira apresentaram contestação, vindo esta a ser impugnada pela 

autora às fls. 181/202, pdf. Às fls. 210/212, pdf, este juízo saneou o feito, 

fixando os pontos controvertidos e designou audiência de instrução. No 

entanto, em 16/02/2018 foi noticiada a morte do réu Evaldo e requerida a 

habilitação de seus herdeiros (fls. 249/252, pdf). O processo foi suspenso 

diante da notícia da morte do réu, sendo determinado que os herdeiros 

promovessem sua habilitação, na oportunidade este juízo colheu o 

depoimento pessoal da autora, conforme se verifica no termo de fl. 267, 

pdf. Às fls. 271/274, pdf, a autora requereu a juntada de um vídeo a fim de 

comprovar o perfeito estado de saúde da ré a fim de desmentir a suposta 

alegação de que ela não podia se locomover ou prestar depoimento. 

Denunciou a instalação de um cartaz vexatório na porta do imóveis com 

vista a dificultar sua venda, unicamente com o proposito de deixa-la 

constrangida, bem como a alteração do estado do imóvel com a instalação 

de um novo ramal de abastecimento de água que acabou quebrando o 

ramal que abastecia seu lar, além da ameaça de instalação de um muro 

externo para dividir os imóveis. Instruiu a manifestação como os 

documentos de fls. 275/282, pdf. É a síntese necessária a qual passo a 

decidir. Em qualquer ação em curso é inadmissível que qualquer das 

partes pratiquem inovação ilegal no estado da coisa, sem prévia 

autorização judicial, conforme dispõe o art. 77, VI do CPC. Nos autos em 

comento a parte autora denuncia que através da instalação de um ramal 

de água os réus destruíram o sistema que fazia o abastecimento de seu 

lar, bem como a impedem de realizar o conserto, não bastassem os réus a 

ameaçam constantemente de construir um muro externo dividindo os lotes. 

Há muito tempo o Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de 

reconhecer que o fornecimento de água potável é serviço público 

essencial e um direito humano vinculado à dignidade da pessoa humana e 

ao direito à saúde (vide AC 91681/2017). Nos autos em comento a 

depredação do sistema de abastecimento da água para casa da autora foi 

noticiado aos réus de forma que eles, além de impedirem o conserto 

alegando que o encanamento passava por baixo de sua casa, ameaçaram 

construir um muro externo entre os imóveis. Ora, as duas ações 

noticiadas pela autora se tratam de inovação ilegal no estado do imóvel, 

primeiro, porque até o ajuizamento da ação não havia problema no 

abastecimento do imóvel, e segundo, não havia divisão externa entre eles, 

apenas interna, conforme narra a inicial, de sorte que os malgrados atos 

praticados pelos réus devem ser imediatamente repelidos. Não bastasse a 

infringência ao dispositivo acima mencionado, a ação dos réus foi 

cometida contra pessoa idosa, uma mulher em vias de completar 78 

(setenta e oito) anos, infringindo de morte o disposto no art. 10 da Lei 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que assim dispõe: “É obrigação do 

Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito 

e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis”. É indiscutível 

que a atitude dos réus pode lesar bem jurídico tutelado e configura ato 

ilícito, podendo, inclusive, gerar indenização, o que não será aceito por 

este juízo. Desta feita, nos termos do art. 77, §1º, do CPC, DETERMINO que 

os réus se abstenham de impedir a autora a proceder o conserto do 

encanamento, bem como de construírem muro na parte externa do imóvel, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, em até 20% (vinte por cento) o valor 

atualizado da causa, sem prejuízo da condenação por litigância de má-fé e 

impedimento de falar nos autos até a purgação do débito, nos termos do 

art. 77, §7º do CPC. Quanto a fixação de cartaz divulgando a existência do 

litígio, entendo que o mesmo sobremaneira possa constrange a parte 

autora, pois conforme fotografia de fl. 277, pdf, ele apenas informa 

terceiras da existência do litígio sem atribuir à autora qualquer menção ou 

expressão vexatória, não configurando qualquer ilícito por parte dos réus. 

Aliás, a publicidade dos atos judiciais é importante princípio que rege o 

ordenamento processual, de forma que o sigilo é exceção. Não obstante, 

a própria legislação especial que regula as ações possessórias prevê a 

ampla divulgação do litígio, conforme dispõe o art. 554, §3º do CPC, em 

que pese seja mais comum em ações coletivas, não há óbice a sua 

utilização em demandas individuais. Por fim, INTIMO a parte autora, via DJE, 

para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, quanto ao pedido de habilitação 

formulado pelos herdeiros/sucessores do de cujus. INTIMO os réus, 

através da Defensoria Pública, a fim de que se abstenham de praticar 

inovação ilegal. Cumpra-se, após conclusos. Cuiabá/MT, 9 de março de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004356-85.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)
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ELIAS DE TAL (RÉU)

JULIO DE TAL (RÉU)

Outros Interessados:
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004356-85.2018.8.11.0041 AUTOR: PRIMOR DAS TORRES 

INCORPORACOES LTDA RÉU: JULIO DE TAL, ELIAS DE TAL Vistos. Primor 

das Torres Incorporações LTDA ajuizou a presente ação de interdito 

proibitório com pedido liminar contra “aproximadamente 20 réus”, 
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identificados como Júlio e Elias de tal, visando à proteção possessória de 

um imóvel urbano localizado na Av. das Torres, bairro São João Del Rey, 

nesta Capital/MT. Aduz que é proprietária e possuidora de diversos 

imóveis lindeiros entre si, onde esta edificando condomínio horizontal, além 

de implantando equipamentos públicos e vias, tudo conforme a legislação 

vigentes, contudo, parte da área que faz divisa com a Av. das Torres e a 

Rua 21, objeto das matrículas nº. 94.818 e 94.819, estão sendo 

ameaçadas constantemente pelos réus que começaram em 15/02/2018. 

Antes de ser desmembrada a área era objeto da matrícula nº. 84.171, CRI 

do Quinto Ofício desta Capital e possuía 450.278 m² e foi dividida em 06 

áreas menores, sendo uma destinada para construção do Condomínio 

Primor das Torres, duas doadas ao Município de Cuiabá, outra para 

construção de via pública e a última para utilização coletiva, todas 

cercadas e sob a constante vigilância de seus funcionários. Nos dias 19 e 

22 de fevereiro, os funcionários foram surpreendidos com novas 

ameaças, inclusive disparo de arma de fogo, obrigando-os a construírem 

uma barricada de área para se abrigarem. Instruiu a inicial com os 

documentos de fls. 29/360, pdf. Instado, em 07/03/2018, o d. promotor de 

justiça opinou pela concessão da medida liminar, observando o 

preenchimento dos requisitos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme a intelecção do artigo 561 do CPC c/c o art. 567 do 

mesmo diploma legal e pacífico entendimento jurisprudencial, para que a 

positivação do pedido dos autores prospere eles devem comprovar: o 

exercício da posse e o justo receio de serem molestado. Com relação ao 

pressuposto posse é importante ressaltar que a posse a ser protegida é a 

posse pública, reconhecida pela comunidade e de boa-fé. Nos autos em 

comento a autora demonstrou o exercício da posse, em cognição sumária 

não exauriente, conforme documentos juntados aos autos tais como: As 

matrículas nº. 94.818 e 94.819, CRI do Quinto Ofício de Cuiabá, datadas de 

21/01/2015, juntadas às fls. 351/355, pdf, comprovam que o início do 

exercício da posse deu-se de boa-fé. Soma, ainda ao entendimento deste 

juízo, a autorização de parcelamento de solo (fl. 56, pdf), emitida pela 

Prefeitura Municipal de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, datado de 03/12/2014, autorizando que a área 

objeto da Matrícula nº 84.171 fosse desmembrada em outras 07 (sete) 

propriedades. Conforme as plantas juntadas às fls. 54/55 e 57, pdf, a 

autora pretende edificar um condomínio horizontal em partes das áreas, 

sendo o restante destinado a implantação de vias públicas, equipamentos 

comunitários e, também, doação ao Poder Público, comprovam a 

destinação social e econômica que a autora vem dando ao 

empreendimento como um todo, conforme facilmente se verifica no ofício 

trazido às fls. 60/69, pdf, e do Termo de Compromisso nº. 001/2015, onde 

a autora se comprometeu a obrigações decorrentes do Estudo de Impacto 

de Vizinhança, além da doação de dinheiro para reforma do Horto 

Florestal, execução de via local com 1.500 m de extensão, construção de 

praça e equipamentos de esporte, lazer e educação (fls. 70/74, pdf). 

Desta feita, resta satisfatoriamente comprovado o exercício da posse da 

autora, inclusive com a devida destinação social do imóvel, motivo pelo 

qual passo a análise dos demais requisitos. O justo receito da moléstia 

resta comprovado por meio do Boletim de Ocorrência nº 2018.52480, 

juntado às fls. 41/43, pdf, datado de 15/02/2018, onde o preposto da 

autora narra que um grupo de aproximadamente 20 (vinte) pessoas 

quebraram a cerca e invadiram o terreno portando foices e facões. Na 

presença da Polícia Militar eles disseram que era grileiros e foram 

orientados pelo seu advogado a ocupar o imóvel. Corrobora, ainda com o 

entendimento deste juízo o relatório fotográfico trazidos às fls. 49/53, pdf, 

onde é possível observar a presença de pessoas e veículos na interior da 

propriedade da autora. Portanto, resta satisfatoriamente demonstrado o 

justo receio da moléstia. Importante, observar que a área aqui vindicada é 

diversa daquela pretendida nos autos da ação possessória 433525, pois 

aquela é de propriedade da empresa Ginco Urbanismo LTDA e objeto da 

matrícula 46.958. Desta forma, uma vez que as provas documentais 

carreadas nos autos são suficiente para comprovar, em cognição 

sumária, não exauriente, os requisitos do artigo 561 do CPC, bem com a 

efetiva ameaça à posse dos autores acolho o parecer ministerial e DEFIRO 

O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO PROIBITÓRIO em favor da autora, sobre os imóveis objeto das 

matrículas nº. 94.818 e 94.819 localizados na Av. das Torres, bairro São 

João Del Rey, nesta Capital/MT. 1. Expeça-se MANDADO DE PROIBITÓRIO. 

2. Fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no 

caso de descumprimento desta decisão. 3. CITEM-SE os réus, querendo, 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 564, 

do Novo Código de Processo Civil e INTIME-OS da presente decisão. 4. 

EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus não encontrados pelo 

meirinho, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) 

dias. 5. Decorrido o prazo para a defesa, certifique o necessário e 

abra-se vista à parte autora para manifestação. 6. Dê ciência à Defensoria 

Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, 

geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também 

nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC. 7. INTIMO a autora desta decisão e 

para que tome providência 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. 8. Oficie-se o 

COMITE ESTATUAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS 

desta decisão ressaltando que por se tratar de mandado meramente 

proibitório, é desnecessária sua intervenção no cumprimento. 9. Dou 

ciência ao Ministério Público. 10. Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, 8 de março de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005751-15.2018.8.11.0041 AUTOR: GELUISMAR DA CONCEICAO E 

SILVA RÉU: NILTON JESUS DE MIRANDA Vistos. Geluismar da Conceição 

e Silva ajuizou a presente ação de reintegração de posse de força nova 

com pedido liminar cumulada com perdas e danos contra Nilton Jesus de 

Miranda e Espólio de Justina de Souza Neves de Miranda, representado 

por Nilton Jesus de Miranda, visando à proteção possessória de um imóvel 

urbano localizado na Rua Luís Firmino da Fonseca, nº 502-A, Lote 10, 

Quadra 03, Distrito da Guia, nesta Capital/MT. Relata que adquiriu dos 

réus, respectivamente, seu tio e avó, uma área de 611,24 m², a ser 

desmembrada de uma área maior com 1.902,37 m², em idos de 2004, pelo 

preço ajustado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), divididos em 10 (dez) 

prestações mensais de R$ 200,00 (duzentos reais), mas que diante da 

necessidade de desmembramento do lote e refazimento das cercas, 

acordaram em suspender o pagamento até a conclusão das benfeitorias, 

remanescendo 09 (nove) parcelas sem quitação. Com o falecimento da 

avó, Sr. Justina, o réu Nilton se tornou inventariante do seu espólio e optou 

por mover uma ação contra o autor visando reaver o bem (cód. 322611, 

que tramitou perante a Décima Quarta Vara Cível), mas foi o autor quem 

saiu vencedor. No curso daquela lide ele – o autor - tentou consignar em 

pagamento o saldo devedor, mas o réu (Nilton) não aceitou receber, sendo 

o dinheiro restituído para este. Assim, em 28/01/2018 o réu, aproveitando 

da ausência do autor, invadiu sua casa e trocou as portas da frente e dos 

fundos, de forma truculenta, impedindo sua entrada desde então. Na 

época dos fatos o imóvel estava em reforma e o réu se apropriou 

indevidamente dos materiais e ferramentas utilizados na obra. Ao final, 

requereu a concessão da gratuidade judiciária, além da liminar, inaudita 

altera pars, a fim de ser reintegrado a posse. Com a inicial juntou os 

documentos de fls. 19/58, pdf. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Do valor da causa Ao propor a inicial, a parte requereu a 

concessão de medida liminar, a citação dos réus, além de atribuir à causa 

a importância de R$ 8.535,00 (oito mil quinhentos e trinta e cinco reais). 

Pois bem, é pacífico nas ações possessórias que o valor atribuído à 

causa deve corresponder ao proveito econômico, ou seja, deve ter 

equivalência com benefício patrimonial pretendido pela parte. Tal 

entendimento vai ao encontro da jurisprudência dominante no Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em consonância com o Superior 

Tribunal de Justiça, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVEITO ECONÔMICO – IMÓVEL 

RURAL – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA - CONDIÇÕES DE ACESSO - CRITÉRIO 

DO HOMEM MÉDIO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CORRESPONDENTE 
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AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO- RECURSO DESPROVIDO. Por 

ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da 

causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte e do STJ tem 

entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido 

pelo autor. Não atua com discricionariedade o magistrado que, ao decidir 

incidente de impugnação ao valor da causa, considera a localização da 

área e utiliza do critério do homem médio, fixando valor ponderável e justo. 

O valor da causa deve expressar o benefício econômico pretendido pela 

parte, que está em descompasso com o valor atribuído à causa. (Ap 

25637/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017). Nos autos em comento, verifico que apesar do lote 

pretendido pela parte autora localizar-se em região afastada do centro seu 

valor comercial e mercadológico supera em muito a importância de R$ 

8.535,00 (oito mil quinhentos e trinta e cinco reais), desta feita, nos termos 

do art. 292, §3º do CPC, majoro para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o 

valor atribuído à causa. Da liminar Pois bem, cabe à parte autora a 

comprovação dos requisitos legais para a análise da pretensão 

possessória pretendida, nos termos do artigo 561 do Código de Processo 

Civil: 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. Vale ressaltar que a posse a 

ser protegida pelas ações possessórias é a posse contemporânea ao 

alegado esbulho e justa, ou seja, aquela 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, 

sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila. Aliás, nesse 

sentido preleciona o prof. Nelson Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação 

de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz 

cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem 

que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com 

relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, 

por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. 

Previsão normativa: CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui 

não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o 

domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, 

os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

prelecionam 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) Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 

do CC, é expresso ao dispor: § 2o Não obsta à manutenção ou 

reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito 

sobre a coisa. No caso em questão, o autor se desincumbiu em comprovar 

o exercício da posse justa e de boa fé, bem como contemporânea, em 

cognição sumária, não exauriente, conforme se verifica através dos 

talões de consumo da concessionária de água e energia elétrica, juntados 

às fls. 55/56, pdf, datados de janeiro deste ano e novembro de 2017, em 

nome deste, bem como pelas declarações emitidas pelos senhores Iury 

Alencastro Lopes e Fernando Cecílio da Silva (fls. 57/58, pdf), 

reconhecendo tanto a legitimidade da posse do autor quanto a ocupação 

ilícita do réu. As notas fiscais e os orçamentos trazidos pelo autor no 

andamento nº 12100999 (fl. 53, pdf), comprovam que ao longo do ano de 

2017 ele adquiriu diversos materiais para construção, e conforme se 

verifica nas fotos trazidas à fl. 52, pdf, esse material estava sendo 

empregado no imóvel vindicado, até a ocupação do réu, superado, 

portanto a comprovação do exercício da posse do autor. No que 

concerne, ao esbulho e a data de sua ocorrência, verifico que estes 

requisitos estão comprovados através do Boletim de Ocorrência nº 

2018.32400 (fls. 50/51, pdf), datado de 28/01/2018, onde o autor narrou à 

autoridade policial que comprou e ocupa o imóvel há 10 (dez) anos, 

observando que a propriedade faz parte de herança da família, da qual 

seu tio, o réu, se arrependeu da venda e busca a qualquer custo imitir-se 

na posse. A violência empregada pelo réu a fim de reaver o bem é 

justamente o que veda o ordenamento jurídico, classificando-o como ato 

de esbulho, cuja contemporaneidade autoriza a concessão da liminar. 

Corrobora com o entendimento deste juízo a sentença exarada nos autos 

da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e 

danos, cód. 322611 (fls. 25/34, pdf), que tramitou perante o d. juízo da 

então Décima Quarta Vara Cível desta Comarca, movida pelo réu, 

vindicando a rescisão do contrato de compra e venda celebrado com o 

autor em razão do inadimplemento, extinta sem relação do mérito por três 

motivos: não foi possível identificar se o réu propôs a ação em seu nome 

ou em nome do espólio da falecida mãe; se o objeto era a rescisão da 

doação verbal do terreno ou da casa construído sobre parte dele; a 

suposta doação verbal feita pela Sra. Justina tanto ao autor quanto ao réu 

não cumpriu as exigências legais. Depreende-se da mencionada sentença 

que o réu reconhece a aquisição longeva do autor, pelo menos desde 

2004, ou seja, quando propôs a rescisão do contrato celebrado pela sua 

mãe, Sra. Justina, pelo inadimplemento da obrigação por parte do autor, o 

réu reconhece que este estava na posse do bem, de forma que imitiu-se 

violente e ilicitamente na posse do bem, portanto, a apreensão ilegal do 

imóvel prova o esbulho do réu, ensejando o deferimento do pedido liminar. 

Dispositivo. Desta feita, uma vez que as provas carreadas nos autos são 

suficientes para comprovar, em cognição sumária não exauriente, os 

requisitos do artigo 561 do CPC e 1.196 do Código Civil, DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO do autor Geluismar da 

Conceição e Silva na posse do imóvel urbano localizado na Rua Luís 

Firmino da Fonseca, nº 502-A, Lote 10, Quadra 03, Distrito da Guia, nesta 

Capital/MT, ocupado pelo Sr. Nilton Jesus de Miranda e Espólio de Justina 

de Souza Neves de Miranda, representado por este. 1. Expeça-se 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 2. INTIME-SE e CITEM-SE os 

réus desta decisão e para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentarem 

contestação, sob pena de revelia. 3. Decorrido o prazo para a defesa, 

certifique o necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação. 

4. Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), até o 

limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento. 5. 

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária pretendida pelo autor, nos 

termos do art. 98 do CPC. 6. Retifique-se a autuação a fim de constar o 

novo valor da causa, majorado nesta oportunidade. 7. Cumpra-se, com 

urgência, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 9 de março 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.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1033320-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTÃO NO LOCAL DE ENDEREÇO DO REQUERENTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Pela MMa Juíza de Direito foi proferida 

a seguinte sentença em audiência realizada nesta data: “Vistos. LUIS 

CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO ajuizou a presente ação de 

reintegração de posse com pedido liminar em face de INVASOR E/OU 

INVASORES que se encontrarem nos lotes rurais 28 e 29 da linha 17 e 

lotes 10, 11 e 12 da linha 16, do local denominado Cinturão Verde, Pedra 

90, nesta Capital, sob o fundamento de ser o legítimo possuidor desde 

outubro de 2004 através de contrato de compra e venda. Aduziu que o 

loteamento é fruto de um projeto do Governo do Estado de Mato Grosso, 
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cuja área ainda não possui registro imobiliário em razão de ainda estar em 

fase de titulação definitiva no Intermat. Informou que há dois anos realizou 

contrato de comodato dos referidos lotes com o Sr. Alex Sandro Mesavila 

quando em 20/09/2017 foi comunicado pelo comodatário de que teria sido 

retirado da área por prestadores de serviços do Sr. Juca do Guaraná. 

Sustentou que decorrido alguns dias do esbulho foi fixado no imóvel em 

questão placas com informação de se tratar de Residencial Particular, 

denominado Terrenos, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a 

proteção de sua posse sobre os referidos. Com a inicial colacionou 

documentos. Recebida a ação, foi determinada a abertura de vista ao 

Ministério Público para manifestação (id. 10490779). Id. 10621338 o 

Ministério Público manifestou pela ausência de elementos que justifiquem a 

intervenção ministerial. Id. 10816174 foi designada audiência de 

justificação do alegado e determinada a citação e intimação do réu e/ou 

réus encontrados nos lotes em questão. Id. 11418219 Nicassio Jose 

Barbosa junta procuração nos autos (id. 11418248), acompanhado de 

documentos pessoais (id. 11418255). Id. 11421942 certidão do oficial de 

justiça informando ter encontrado nos lotes em questão Sr. Nicassio José 

Barbosa, o qual foi citado e intimado conforme determinado. Na data 

designada para a audiência de justificação, 22/02/2017, as partes 

pleitearam pela suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias a fim 

de tentarem entabular um acordo, o que foi deferido e designada nova 

data para a audiência para esta data (id. 11454912). Id. 11800023 as 

partes noticiaram terem acordado acerca do litígio em questão, 

acompanhado dos termos do acordo, devidamente assinado (id. 

11800097), acompanhado de documentos (id. 11800141, pág. 01/03 e id. 

11800171, pág. 01/02 e id. 11800153, pág. 01/04 e id. 11800187, pág 

01/05). Síntese necessária. Fundamento. Decido. Nos termos do art. 840 

do Código Civil é lícito às partes transacionarem para por fim a demanda 

em qualquer fase processual. No entanto, para a homologação da 

transação extrajudicial efetuada entre as partes, o juiz deve analisar a 

presença dos requisitos dispostos no art. 104 do Código Civil. O art. 107 

do mesmo códex, por sua vez, dispõe: Art. 107. A validade da declaração 

de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 

expressamente a exigir. No que diz respeito à forma prescrita em lei, 

dispõe a segunda parte do art. 842 da lei adjetiva: Art. 842. A transação 

far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por 

instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos 

contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos 

autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. No presente 

caso, a transação se deu com observância dos requisitos acima, sendo 

que as partes são maiores, capazes e estão devidamente acompanhadas 

de seus procuradores. Isto posto, com base no art. 840 do Código Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo entabulado entre as partes, que passa a fazer parte 

integrante desta decisão e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III do CPC. 

Honorários e custas, conforme acordado. Os presentes saem intimados 

desta decisão. Transitado em julgado, arquive-se após as baixas e 

providências necessárias”.

Intimação 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)

 

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006945-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BONAFE FERREIRA (AUTOR)

KATIA CRISTINA LEANDRO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LINDOMAR (RÉU)

ZEZÃO DE TAL (RÉU)

JOSÉ VIEIRA DE SOUZA (RÉU)

O MOVIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA "MST. (RÉU)

ANGELA DE TAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

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

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

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1021431-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES PRIULI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI OAB - MT13963/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE FARIA (RÉU)

MARIA RITA DE MENEZES (RÉU)

CLINEU ROQUE PEREIRA (RÉU)

IVANI ALVES DOS SANTOS (RÉU)

ADEVALDA COELHO DA SILVA (RÉU)

PAULO ALVES DA SILVA (RÉU)

WILMAR JOSE DE ALMEIDA (RÉU)

JOAO DO CARMO DIAS GOMES (RÉU)

MARLAN FRAGA (RÉU)

ARI GOMES DA SILVA (RÉU)

SINIBALDO RODRIGUES DIAS (RÉU)

BRAZ MEIRA ANDRADE (RÉU)

KENNYDY FRANCISCO MEDRADO (RÉU)

IRINEU GOMES GUIMARAES (RÉU)

MARIA DE FATIMA RAMOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1031363-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE AUREA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVASOR DESCONHECIDO (RÉU)

 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 27 de 472



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

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

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1268016 Nr: 27006-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMAR CAVALCANTI GARCIA FILHO, 

PONCIANA AUGUSTA DA SILVEIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DA ÁREA DE IMÓVEL URBANO, 

TINHO, EUGENIO GRIGOLO, DAVID RUELIS, MANOEL MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - OAB:8589/MT, MARILIA 

MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIA PIZARRO - 

OAB:5471/B, JANETE DIAS PIZARRO - OAB:5471-B, PABLO PINHEIRO 

MARQUES - OAB:17874/O

 Isto posto, as provas carreadas nos autos são suficientes para 

comprovar, em cognição sumária, não exauriente o exercício da posse, 

assim, nos termos do artigo 561 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE O 

PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE da 

autora PONCIANA AUGUSTA DA SILVEIRA GARCIA sobre a área urbana 

com 15,1893ha, localizada na Rua Eurico Gaspar Dutra, s/n, Bairro Santa 

Laura, no município de Cuiabá/MT, excluindo-se a área adjudicada, 

conforme matrícula e croqui de fls. 360/363, atualmente na posse de 

Eugênio Grigolo.Concedo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para saída 

pacífica, findo o qual será efetivada a reintegração forçada, inclusive com 

ordem de arrombamento e auxílio de força policial, além de aplicação de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).1- Intimem-se os réus 

que forem encontrados na área para a saída pacífica em 15 dias.1.1 - 

Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, expeça-se 

mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE.(..)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1195292 Nr: 3120-52.2017.811.0041

 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: LEANDRO BECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PIZZOLATO, EVERALDO DANIEL 

ALECAR CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:7458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:14762

 Vistos, etc.

Considerando que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em face 

de Everaldo Daniel Alencar Campos e outros, não há necessidade da 

retificação do polo passivo a fim de incluir 48 familias invasoras na área 

em litigio, visto que estes já estão incluídos no polo passivo.

Determino o imediato cumprimento da liminar deferida, procedendo a 

identificação dos ocupantes da área, sua intimação e citação, e após, a 

citação por edital dos desconhecidos, nos termos do art. 554, § 1º do 

Código de Processo Civil, dando-se vista à Defensoria Pública para 

manifestação, verbis:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não 

obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal 

correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1o No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande 

número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que 

forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, 

determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver 

pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria 

Pública.

Cumprida a determinação acima, cientifique-se o digno representante do 

Ministério Público Estadual.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 361258 Nr: 30962-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AFONSO BORGES RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS 

AGRICULTORES DO TAQUARUÇU DO NORTE

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

OAB:12339, PAULO CÉSAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - OAB:17483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - OAB:4314/A, 

GALENO CHAVES DA COSTA - OAB:11902

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

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

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

tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

"(...) intime-se a parte embargada para manifestar interesse na extinção 

do processo, nos termos do art. 485, §6º, advertindo-a que a inércia 

imputara em aceitação tácita (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 851175 Nr: 54142-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DUARTE DA SILVA, JOAQUIM 

FRANCISCO PEREIRA, MIGUEL BECKER MACIEL, ELENI NERY DE LIMA, 

JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE POXORÉU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058, ENIO ZANATTA - OAB:13318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:MT/ 14.165, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12.951/MT, MANOEL MAZZUTTI NETO - OAB:16.647/MT, 

MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:14762, MARCOS PAULO SANTOS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 9.565, MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:14101, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/MT

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781343 Nr: 34930-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE WOLFGANG HERMANN MOCKER, ESPÓLIO 

DE ELZIRA PINTO MOCKER, MARILENE BENEDITA MOCKER DE 

SANT'ANNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDSON JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS 

FERREIRA - OAB:10765/MT, KALINNE BANHOS DO CARMO CASTRO - 

OAB:51.348/PR, KAROLINE BANHOS DO C. ONTIVEROS - OAB:11.516, 

STEFFANY FERREIRA DE CARVALHO - OAB:OABMT 18641/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ BERNANDO 

DUZANOWSKI - OAB:20.005-0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
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Intimação do advogado(a) ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI, para 

devolução dos autos nº 34930-21.2012.811.0041, Protocolo 781343, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004679-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT0018220A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO SOBRINHO (RÉU)

JOÃO PAUL (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO PJE Nº. 

1004679-90.2018.8.11.0041 Vistos. PAULO DOS SANTOS, representado 

por PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES ajuizou a presente ação de 

reintegração de posse c/c tutela de urgência e perdas e danos em face de 

BENEDITO BENTO SOBRINHOS; JOÃO PAULO e OUTROS, sob o 

fundamento de que é senhor e possuidor do lote nº. 05, quadra 50, Rua 

Irece, Bairro Jardim União, nesta Capital, há mais de 15 (quinze) anos, 

onde alegou ter edificado, inicialmente, uma casa e, posteriormente, 

transformado em um sobrado. Alegou que em razão de dissolução de 

união estável, se mudou do imóvel e o colocou à venda para proceder com 

a partilha acordada judicialmente na Primeira Vara de Família e Sucessões 

desta Capital, quando os réus invadiram por ordem do Sr. Benedito Bento 

Sobrinho, por motivo de dívida existente entre o autor e o referido. Pois 

bem. Em que pese os fatos e documentos colacionados com a inicial pelo 

autor, entendo necessária a realização de justificação prévia do alegado, 

posto que não há informação da data do suposto esbulho e a alegada 

posse exercida sobre o imóvel não restou demonstrada satisfatoriamente. 

O autor afirmou na inicial que residia no imóvel em questão e só o 

desocupou para colocá-lo a venda e cumprir com a partilha de bens 

acordada judicialmente, todavia, não juntou nos autos faturas de consumo 

de energia e de recebimento de correspondências no referido endereço 

em seu nome. A fatura de água colacionada na inicial (id. 11943603), 

informa endereço que não permite aferir de forma segura se tratar do 

imóvel em questão e, conforme imagens fotográficas colacionadas na 

inicial, o imóvel possui vários vizinhos (id. 11943873; 11944002; 

11944005; 11944011). Desta forma, nos termos do art. 562 do CPC, 

DESIGNO audiência de justificação para o dia 12/04/2018 às 13h30min. 1. 

INTIMO o autor para no prazo de 05 dias emendar a inicial, a fim de 

apresentar o rol de testemunhas a serem ouvidas na audiência de 

justificação acima designada, as quais deverão ser intimadas pelo 

advogado do autor, comprovando nos autos no prazo de 03 (três) dias, 

nos termos do caput e § 1º do art. 455 do CPC. 2. EXPEÇA-SE mandado de 

citação dos réus indicados na inicial, bem como dos que forem 

encontrados no imóvel em questão, para contestarem a ação no prazo de 

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

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

medida liminar (art. 564, parágrafo único, NCPC), bem como INTIME-OS 

para comparecer à audiência de justificação designada, esclarecendo que 

poderão intervir, desde que o façam por intermédio de advogado. 3. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita pleiteada pelo autor, nos termos do artigo 

98 do CPC. Cuiabá, 09 de março de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017623-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEIXE FILHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017623-61.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA 

EXECUTADO: OSVALDO PEIXE FILHO - ME Vistos. Diante certidão de id. 

9417940, defiro o pedido de id. 9506404, de busca de endereço dos 

requeridos pelo sistema INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo. Sendo o resultado acima mencionado negativo ou apresentando 

endereço já diligenciado, oficiem-se as concessionárias prestadoras de 

serviços públicos ENERGISA e CAB, bem como a VIVO, TIM, CLARO, OI 

em todos os seus segmentos e atuações (telefonia móvel/fixo, TV e 

Internet), nos termos do artigo 256, § 3º do CPC, solicitando informações 

quanto ao endereço do requerido OSVALDO PEIXE FILHO - ME - CNPJ: 

08.453.944/0001-26. Ultimada as providências acima, constatado 

endereço diverso, expeça-se o competente mandado citatório/intimatório. 

Caso contrário, intime-se o requerente para manifestar-se, pleiteando o 

que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Às 

providencias. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2017. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000495-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DOUGLAS MELGAREJO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

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 

REQUERIDA para, no prazo de 05 (dez) dias, efetuarem o pagamento das 

custas processuais – Certidão Id. 12132823 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025956-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PINTO QUEIROZ (EXECUTADO)

 

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. 12081778 – , sob pena de inscrição na 

divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003852-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MACEDO DE SOUZA (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. 12133198 – , sob pena de inscrição 
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na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018931-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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. 12133471 – , sob pena de inscrição 

na divida ativa e posterior execução fiscal. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010711-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES HENRIQUE DOS SANTOS CAMILOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-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 AUTORA 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem acerca da 

petição (Id. 12121044 e Id. 12121058) e documentos, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLAN CARVALHO FERREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029522-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MATTOS MEIRA (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:

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) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 11115689 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025699-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT FELIX SOUZA SAMPAIO (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:

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) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10787665 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025711-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE FERNANDA DANTAS NOGUEIRA DA SILVA NASCIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10798978 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029532-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA VASCONCELOS DA CUNHA (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:

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) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 11121629 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029011-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER LELIS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 11125392 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028994-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAGUIMAR PEREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025692-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO BATISTA SILVA FILHO (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10836511 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030399-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO RODRIGUES TAVARES (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 11128532 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1281199 Nr: 2175-31.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO PINOTE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES FAGUNDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA PINOTE CARVALHO - 

OAB:16.459/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por Fabrício Pinote Carvalho 

contra Maria de Lourdes Fagundes Santos, distribuída por dependência à 

ação executiva já em trâmite neste Juízo.

Inicialmente, certifique a tempestividade dos embargos e promova o 

apensamento ao feito executivo de n. 21242-50.2016.811.0041 cód. 

1125755.

Após, voltem-me estes autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849846 Nr: 52980-61.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA, 

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:MT/ 15.103-A, DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, EDUARDO PEDROSA MASSAD - OAB:184.071/SP, 

FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, FERNANDO BERNARDES 

PINHEIRO JUNIOR - OAB:246.572/SP, JOSÉ EDUARDO FONTES MAYA 

FERREIRA - OAB:100.618/RJ, MARIA ESTTELA SILVA GUIMARÃES - 

OAB:139.141/RJ

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser 

intimada na pessoa de seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação 

apresentado pela parte REQUERIDA às fls. 300/307-vº. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 448981 Nr: 22228-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENIO PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:8.767

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 
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manifestar sobre o peticionamento da parte requerida de fls.270/273, no 

prazo de 05 (cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143381 Nr: 28847-47.2016.811.0041

 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: ADVANCED FOMENTO MERCANTIL LTDA, DELIA 

ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO VIEIRA, MARINEIDE GRAPIUNA DA 

COSTA, SONIA LUCIA STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ANDRADE DO 

AMARAL - OAB:MT 20.291, RAPHAEL NAVES DIAS - OAB:14847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 756392 Nr: 8488-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI BALSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 741713 Nr: 38555-97.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA, JERÔNIMO ANTONIO 

ROSA, LUIZ GRESELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ, DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9862, MARTINIANO 

PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269/MT, WESLEY ROBERT DE 

AMORIM - OAB:6.610/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a). ELIANE GOMES FERREIRA , OAB/MT nº 9862, para 

que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta 

secretaria, sob pena de serem riscados o que neles houver escrito e 

serem desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1126358 Nr: 21454-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAZARÉ BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos.

Converto o presente julgamento em diligência.

Intime-se o reuqerido, para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, e em 

seguida, venham-me os autos conclusos.

Ás providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143526 Nr: 28931-48.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA DO CARMO MENDES STOCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1036620 Nr: 39866-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDOM, ANA PAULA DE OLIVEIRA FERREIRA 

GUIMARAES

 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 da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação das Partes

 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
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 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, 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.: 774759 Nr: 27985-18.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESTER CAMPOS GONZAGA

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375294 Nr: 11607-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRACY BISPO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON DE MORAIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1022059 Nr: 32948-64.2015.811.0041

 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: ANTONIO PERES COUTINHO

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

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

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127038 Nr: 21777-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENILSON PEREIRA SOARES

 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

 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, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1040756 Nr: 41955-80.2015.811.0041

 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: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHALOG TRANSPORTES RODOVIÁRIO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALVES - 

OAB:174.404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl(s).¬¬-, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento das intimações, devendo, se assim se 

desejar, recolher nova diligência do oficial de justiça para cumprimento. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1098423 Nr: 9888-28.2016.811.0041

 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: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, DANILO DA SILVA 

LELIS, NADIR CHAGAS DO NASCIMENTO, JESSI COSTA DE ALMEIDA, 

VANDA MARIA DO CARMO, TEREZINHA GONÇALVES ANTON, GERMINO 

DA SILVA BREJO, MARIZES DE AMORIM SEBA, MANOEL BIBIANO 

GOMES, DOUGLAS FERIS SEBA, ARNALDO MARQUES DA SILVA, MARIA 

ASSIS NOGUEIRA, PEDRO ANGELO CAROLLO, GILBERTO DA SILVA 

PINTO, MARIZES DE AMORIM SEBA, ALEX FERREIRA DA COSTA, ANA 

CAROLINA RODRIGUES DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 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 Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 954565 Nr: 2368-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER FERREIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 
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SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:OAB/MT 18.512

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002497-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENLEY TONDORF DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TONDORF NASCIMENTO OAB - MT23266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONAN QUEIROZ VUNJÃO (REQUERIDO)

IGOR F. A. DE ABREU (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: Intimar a parte autora para juntar aos autos deposito da Diligencia do 

Senhor Oficial de Justiça, para citação/intimação de audiência designada.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004742-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MIASHIRO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL COSTA FILHO (RÉU)

EDINISON ROBERLEI FASCINA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: Intimar a parte autora para juntar aos autos deposito da Diligencia do 

Senhor Oficial de Justiça, para intimação da liminar.

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1000224-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FATIMA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: Intimar a parte autora para juntar aos autos deposito da Diligencia do 

Senhor Oficial de Justiça, para citação/Notificação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013287-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (EXEQUENTE)

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANE MARCELA DA COSTA TABORELLI SILVA (EXECUTADO)

PERY TABORELLI SILVA NETO (EXECUTADO)

MARIANNA PERNE TIBALDI E SILVA (EXECUTADO)

ELIANE SOARES CARVALHO DA COSTA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: Intimar a parte autora para juntar aos autos deposito da Diligencia do 

Senhor Oficial de Justiça, para citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016796-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PAULINO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT0006389A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: Intimar a parte autora para juntar aos autos deposito da Diligencia do 

Senhor Oficial de Justiça, para citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002455-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: Intimar a parte autora para juntar aos autos deposito da Diligencia do 

Senhor Oficial de Justiça, para citação/intimação de audiência designada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008996-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CORREA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: Intimar a parte autora para juntar aos autos deposito da Diligencia do 

Senhor Oficial de Justiça, para citação/intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001738-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: Intimar a parte autora para o deposito da diligencia do Senhor Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004569-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: Intimar a parte autora para o deposito da diligencia do Senhor Oficial de 

Justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035923-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT0010334A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035923-71.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELEANDRO GOMES DE OLIVEIRA RÉU: TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S.A. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 09h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017382-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALDI APARECIDO PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017382-87.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: DEVALDI APARECIDO PIMENTA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 

10h00 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005847-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO MARQUES DE SENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005847-30.2018.8.11.0041 

AUTOR: CATARINO MARQUES DE SENE RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 09h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 
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mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006038-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRYS SOUZA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006038-75.2018.8.11.0041 

AUTOR: OZIRYS SOUZA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 10h15 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006040-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JESUINO FONCALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006040-45.2018.8.11.0041 

AUTOR: NILSON JESUINO FONCALVES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 10h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006043-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSA DA SILVA FRANCISCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006043-97.2018.8.11.0041 

AUTOR: THAYSA DA SILVA FRANCISCO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 10h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 
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CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001207-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001207-81.2018.8.11.0041 

AUTOR: CELSO ALVES PINHO RÉU: FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL 

DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/05/2018, às 11h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004715-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004715-35.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: GESIEL BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 28/05/2018, às 

11h30 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033503-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLA RIBEIRO BORGES MARTINS (RÉU)

MARIANE BORGES MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033503-93.2017.8.11.0041 

AUTOR: LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: KEYLA RIBEIRO BORGES MARTINS, 

MARIANE BORGES MARTINS Considerando que não houve tempo hábil 

para a citação da requerida Keyla Ribeira Borges Martins, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 28 de maio de 2018 às 12hrs. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024087-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE PAULA (EXEQUENTE)

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. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024087-38.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE PAULA EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se o devedor 

para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 
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Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022289-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022289-42.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ADRIANO PIRES DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006125-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAMIAO GASPAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006125-65.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MANOEL DAMIAO GASPAR DA SILVA EXECUTADO: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020079-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANILDO DOS SANTOS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020079-18.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOVANILDO DOS SANTOS FERREIRA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para 

manifestar sobre a petição de Id. 12114855, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019074-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ANUNCIACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019074-58.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: VANESSA DE ANUNCIACAO EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte 

autora para manifestar sobre a petição de Id. 12138535, no prazo de 10 

(dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000065-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MIASHIRO ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000065-76.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: RODRIGO MIASHIRO ARAUJO EXECUTADO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se o devedor 

para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024172-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA DA SILVA LEITE (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 
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(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1024172-24.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: KELLY REGINA DA SILVA LEITE EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002099-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

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 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002099-24.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que 

manifeste sobre a petição de Id nº 12107304, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005826-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. E. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES OAB - 037.606.791-88 

(REPRESENTANTE)

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DNA - VIDA EXAMES DE PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS MOLECULARES 

- ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005826-54.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS VICENTE EVANGELISTA DE AMORIM REPRESENTANTE: 

NAYARA EVANGELISTA ASSIS ALVES RÉU: DNA - VIDA EXAMES DE 

PATERNIDADE & DIAGNOSTICOS MOLECULARES - ME Intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Indique especificamente o valor que pretende receber 

a título de danos morais, somando-se ao valor da causa (art. 292, V). 

Ressalta-se que consoante o art. 5°, inciso IV, da CF, o salário mínimo não 

pode servir como índice indexador. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005867-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BATISTA DA SILVA OAB - GO50124 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILDES ESPIRITO SANTO CORINGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005867-21.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: MARCIO BATISTA DA SILVA EXECUTADO: JOILDES 

ESPIRITO SANTO CORINGA Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos comprovante de residência da parte autora (art. 320 do CPC); ii) 

Junte aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência 

financeira. Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Em se tratando do item “ii”, o não atendimento da providência acarretará o 

indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005953-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005953-89.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: SILVANA DE FARIAS REQUERIDO: SERVICO REGISTRAL E 

NOTARIAL DE ACORIZAL - MT Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos cópia dos documentos pessoais da parte autora legíveis (art. 320 do 

CPC); ii) Junte aos autos comprovante de residência da parte autora 

atualizado e legível (art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006045-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN KAROLYNE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006045-67.2018.8.11.0041 

AUTOR: SUELLEN KAROLYNE DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 11h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 
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autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006058-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIR MARCIO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006058-66.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOEDIR MARCIO DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 11h15 a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006066-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE FERREIRA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006066-43.2018.8.11.0041 

AUTOR: PAULO HENRIQUE FERREIRA RAMOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 11h30 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006068-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS FERREIRA 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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006068-13.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDCARLOS FERREIRA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 11h45 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 
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serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006081-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GONCALVES 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006081-12.2018.8.11.0041 

AUTOR: ADRIANO GONCALVES DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 12h00 a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006118-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO SPEROTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO WILLY GUBEL JUNIOR OAB - SP172947 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO (RÉU)

JULIANO LATORRACA PONCE (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006118-39.2018.8.11.0041 

AUTOR: GILBERTO ANTONIO SPEROTTO RÉU: JULIANO LATORRACA 

PONCE, PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO Intime-se a parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos cópia dos documentos pessoais da 

parte autora legíveis (art. 320 do CPC); ii) Junte aos autos comprovante de 

residência da parte autora atualizado e legível (art. 320 do CPC); Advirto 

ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). No mesmo 

prazo, a parte autora deverá comprovar o recolhimento da taxa judiciária e 

das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004371-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES MATTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004371-88.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: THIAGO ALVES MATTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018295-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON BOSCO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018295-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: CELSON BOSCO DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 
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de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026778-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026778-88.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FRANCINILDO FERREIRA SOUSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

manifestar sobre a correspondência devolvida de Id. 11726430 e 

11726431, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035853-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FREITAS CHAVES DINIZ SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EROS SANT ANNA BETONI OAB - SP348013 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035853-54.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDRE LUIZ FREITAS CHAVES DINIZ SILVA RÉU: GUSTAVO 
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STEFERSON DA CRUZ GOMES Cite-se o requerido para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1019687-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BRITO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BRITO DE FREITAS OAB - MT18763/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019687-44.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FABIOLA BRITO DE FREITAS Dê-se vistas ao Ministério 

Público. Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004129-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINOR PAULO 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

manifestar sobre a petição de Id. 12170990, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003856-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003856-53.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JECKSON CAMPOS DA CRUZ XAVIER EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora, 

para manifestar sobre a petição de Id. 12116269, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000642-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA FERREIRA DOS 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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000642-54.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MARIA ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor 

para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033198-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033198-12.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 
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deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033816-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ARMANDO (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033816-54.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SILVIA ARMANDO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 
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melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002400-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para 

manifestar sobre a petição de Id. 12115183, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014037-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGATHA DE CAMPOS GIMENEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014037-16.2017.8.11.0041 

AUTOR: AGATHA DE CAMPOS GIMENEZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos 

autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da 

lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo 

sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), 

que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do 

que requereu expressamente em contestação a produção de prova 

pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o 

Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 
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é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036636-46.2017.8.11.0041

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:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036636-46.2017.8.11.0041 

AUTOR: TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE VIDROS LTDA. RÉU: MTM CONSTRUCOES LIMITADA 

Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos os autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032257-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO VICENTE DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286/O (ADVOGADO)

MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO OAB - MT0021652A (ADVOGADO)

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO ARAUJO (RÉU)

PRISCILA SAN MARTIN ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032257-62.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDNO VICENTE DA CONCEICAO RÉU: MARCO AURELIO ARAUJO, 

PRISCILA SAN MARTIN ARAUJO Cite-se o requerido para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036110-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUTHEC DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCA AGRICOLA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036110-79.2017.8.11.0041 

AUTOR: KAUTHEC DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 

RÉU: MARCA AGRICOLA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME Cite-se o 

requerido, por oficial de justiça, para apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, no endereço indicado em Id. 11772745. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034154-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034154-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: FATIMA APARECIDA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado pelo(a) autor(a), que 

quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus da prova, além do que 

requereu expressamente em contestação a produção de prova pericial. 

Ademais, no caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição 

do ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado 

realizar a distribuição do ônus probatório segundo as condições das 

partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela agravante, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. ADIANTAMENTO. 

HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS 

DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE 

ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A 

SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO PERITO. 

DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao 

caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a 

realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante 

importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos 

princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da 

carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é 

regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir 

prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus 

deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto 

é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil 

consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, 

profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem 

econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. 

Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus 

de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 
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como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035016-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA OAB - MT17281/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035016-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: CGR AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA RÉU: 

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE Compulsando os 

autos, verifico que o despacho anterior foi lançado erroneamente, uma 

vez que os presentes autos trata-se de ação monitória. Desse modo, 

chamo feito à ordem para tornar sem efeito o despacho de Id. 10850838 , 

lançado no dia 31 de janeiro de 2018. Outrossim, considerando que a 

prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora 

que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo. 

Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), 

defiro a expedição de mandado para determinar que a parte demandada 

pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias 

para cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios 

de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento do valor) da execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora 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. 701, § 

5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030710-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA ALVES OAB - MT20286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA HELENA RIBEIRO PIMENTEL (RÉU)

EDMAR PIMENTEL JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1030710-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, LINIBEL 

STROBEL MOREIRA DA SILVA RÉU: KATIA HELENA RIBEIRO PIMENTEL, 

EDMAR PIMENTEL JUNIOR Certifique-se a Sra. Gestora se houve ou não 

contestação dentro do prazo legal. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012292-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE CRISTINA CANHETTI MARINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012292-98.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: 

ADRIANE CRISTINA CANHETTI MARINHO Nos termos do art. 870 do CPC, 

defiro o pedido de Id. 12105350 e determino a expedição de mandado de 

penhora, avaliação, encontrado via sistema Renajud (Id. 11874522). No 

mais, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026421-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1026421-11.2017.8.11.0041 

AUTOR: BRUNO BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Considerando a matéria 

trazida nos autos, não visualizo presentes as hipóteses de julgamento 

antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela 

qual passo sanear o feito. Ao impugnar o laudo médico apresentado 

pelo(a) autor(a), que quantifica as suas lesões, a ré atraiu para si o ônus 

da prova, além do que requereu expressamente em contestação a 

produção de prova pericial. Ademais, no caso em análise é aplicável a 

teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa 

que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo 

as condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela agravante, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 
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encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 

condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Sendo assim, e considerando o fato de 

que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 836648 Nr: 41593-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SOLERO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12.529 OAB/ES

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947554 Nr: 58864-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ IZIDORIO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, Eveline Guerra da Silva - OAB:22987/o, FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, JOSE EDGARD DA 

CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, MAX NASCIMENTO DE 

REZENDE - OAB:16.826/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
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apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 896368 Nr: 27277-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13.082-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 735486 Nr: 31838-69.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, FACIL 

CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 

S/A, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, ANTONIO RENATO MUSSI 

MALHEIROS - OAB:122250, BIANCA AUXILIADORA S.T.MARQUETTI - 

OAB:11511, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG, WALDIR SABINO DE 

CASTRO GOMES - OAB:33938/DF

 A parte autora aduz na inicial que firmou um contrato de financiamento 

com a Caixa Econômica Federal, sob o n° 855551229079, cuja segunda 

via não lhe foi entregue.

 Assim, considerando que o aludido contrato é crucial para o deslinde da 

causa, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar, 

diante do princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do CPC, a 

intimação das requeridas para que tragam aos autos cópia do contrato de 

financiamento sob o n° 85551229079, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Alternativamente, caso não seja possível cumprir a diligência supra, 

oficie-se a Caixa Econômica Federal para que colacione aos autos o 

contrato de financiamento sob o n° 85551229079, firmado por Simone 

Regina Pereira dos Santos, bem como outros eventuais contratos de 

financiamento que digam respeito à unidade discutida nos autos, qual seja 

n° 1006 no Edifcício Spazio Charme Goiabeiras, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem resposta, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 816912 Nr: 23347-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA E 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODEX INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA LTDA ME, EDUARDO ZANDOMENICO, WILLY AUGUSTO 

KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETT GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18157

 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, ajuizada por 

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

em desfavor de CODEX INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

LTDA-ME.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Desta forma, diante do termo de acordo apresentado às fls.137/140, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

No mais, defiro o item 10 da petição do acordo, e procedo ao desbloqueio 

da restrição de circulação do veículo GM/D20, placa BHH9949, Renavam 

00604718683, Chassi: 9BG244ZANNC025346, contudo, procedo a 

inclusão de restrição para alienação do bem.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente, observando-se os dado 

bancários indicados no item 5 às fls.138-V.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas remanescente em face da previsão do §3º, 

do art. 90 do CPC/2015.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 284000 Nr: 7301-48.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOIO CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, LEONARDO DE AREA LEÃO MONTEIRO, DÉCIO 

BERTRAND SILVA THÉ, ESPÓLIO DE PAULO ROGÉRIO DE ÁREA LEÃO 

MONTEIRO

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

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Manifeste-se a parte requerente acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 922145 Nr: 44662-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UGO RODOLFO BANDEIRA GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT
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 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.Condeno, ainda, 

o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de 

sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, 

§ 2º, do CPC).Por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, ficam 

as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva 

de exigibilidade podendo ser executadas se, no prazo de 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

da gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 779427 Nr: 32880-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO RODRIGUES DE SOUZA, DINAURA LUIZ 

MACIEL, EUNISSE MARIA DIAS MORENO, IALDARY BERNARDES LEÃO, 

JOSE AIRTON CARDOSO, HILTON NUNES DA SILVA RODRIGUES, JOSE 

CANDIDO DE LIMA, JOSE EDIMILSON PEREIRA DA COSTA, JOSE PEREIRA 

DE MELO, JUSSARA DE FATIMA MONTEIRO ASSUNÇÃO, MARIA JOSE DA 

SILVA, MESSIAS LUIZ GONÇALVES, PEDRO MONTEIRO, RENIR 

APARECIDA DOS SANTOS, ROSAURA LUZ OLIVEIRA

 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: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/SP, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença em que Aroldo Rodrigues 

de Souza e outros que move em desfavor de Banco Bradesco S/A.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

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.: 892201 Nr: 24694-39.2014.811.0041

 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: WILLIAN DA COSTA OLIVEIRA, FABRÍCIA RENATA 

KARLING RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Material com Pedido 

de Liminar ajuizada por Willian da Costa Oliveira e Fabrícia Renata Karling 

Rodrigues em desfavor de Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 300, outro caminho 

não há senão a homologação do acordo pactuado.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação 

em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do 

CPC/2015.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquive-se o 

feito com as devidas baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 946931 Nr: 58530-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMINICAÇÕES DE SÃO PAULO AS 

TELESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela requerida em face da sentença prolatada às fls. 82/84, ao argumento 

de que houve omissão de fundamentação em relação aos danos morais.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer omissão a ser 

sanada.

Infere-se que as matérias alegadas foram todas analisadas e 

fundamentadas.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

Decorrido o prazo de recurso da sentença, voltem-me os autos conclusos 

para análise do pedido de cumprimento de sentença.

Somente expedirei o alvará após o trânsito em julgado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 835861 Nr: 40929-18.2013.811.0041

 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: DAYANA ADAMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBIL. SPE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 285/290, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076230 Nr: 58072-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCLEISE AUGUSTA RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO BENJAMIM BATISTA 

JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 
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o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 841182 Nr: 45460-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SEBASTIÃO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLLA PEREIRA OKADA - 

OAB:16.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 777392 Nr: 30754-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DO CARMO SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

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

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Tendo em vista o requerimento de aplicação de multa por ato atentatório a 

dignidade da justiça, manifeste-se a parte requerida acerca da petição de 

fls. 630/633, no prazo de 10 (dez)dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 442856 Nr: 18728-37.2010.811.0041

 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: JOÃO FERREIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Considerando a notícia de que o autor João Ferreira Lima faleceu, 

consoante petição de fls. 598, o mesmo deve ser substituído por seu 

respectivo espólio, representado pelo inventariante ou, já tendo ocorrido à 

partilha, deve ser substituído pelos seus herdeiros/sucessores.

Assim, intime-se o advogado para apresentar a certidão de óbito, bem 

como regularizar o polo ativo da presente demanda, para posterior 

prosseguimento do feito.

Suspendo o feito com fulcro no artigo 313, I, do NCPC, ficando prejudicada 

a audiência designada para o dia 14/03/2018, às 15, para coleta do padrão 

gráfico.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 789796 Nr: 43824-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELITA MARIA FERREIRA, LUIZ CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO ANDRE ROSA MIGUEIS, ELLEN 

RIBEIRO TOSTA MIGUEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT

 À luz do disposto no art. 2º, §2º, da Lei 8.036/90, que regulamenta o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, "as contas vinculadas em nome 

dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis".

Assim, indefiro o pedido de bloqueio do saldo das contas de FGTS.

Outrossim, manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando inclusive o demonstrativo 

atualizado do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 810767 Nr: 17264-70.2013.811.0041

 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: PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JUNIOR FERREIRA DE ARRUDA, 

LUCIANO JUNIOR FERREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINEIA FÁTIMA DA SILVA 

PINHO - OAB:OAB/MT 15.909-O, PHILIPE DE PAULA DA SILVA PINHO - 

OAB:17.392-0

 “(...) Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. 

Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO com fulcro no artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Custas processuais pela autora, e, na 

reconvenção, pelos reconvintes, e honorários advocatícios, que arbitro 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), com suporte 85, §8º, do CPC/2015, devido 

pelas partes aos advogados da parte adversa, acrescido de correção a 

partir do arbitramento.Revogo, ainda, a liminar concedida às fls. 35/38.Por 

derradeiro, defiro o pedido de liberação do valor depositado em Juízo, uma 

vez que os depósitos se deram a título de adimplemento parcial da 

obrigação contratual, não se olvidando as requeridas de dar baixa aos 

respectivos títulos protestados e, agora, quitados com a expedição de 

alvará judicial.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. (...)”.Expeça-se 

alvará conforme determinado na sentença, observando os dados 

bancários e o percentual informado na petição de fls. 

147.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1158663 Nr: 35372-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS CHRISTOFFOLI, LILIAN NUNES 

CHRISTOFFOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES LTDA, THE FIRST 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 
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MELLO - OAB:MT 5.026, NAYARA PEREIRA SOARES - OAB:19691/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ JUNIOR - 

OAB:160493/SP

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte autora argumentando a ausência de fundamentação da decisão 

proferida às fls. 161/165 e de Recurso de Apelação interposto pela 

requerida às fls. 172/177.

Vieram-me os autos conclusos.

O art. 1.022 do CPC aduz que os embargos de declaração são cabíveis 

contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; b) suprir omissão e; c) corrigir erro material.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer uma das hipóteses 

de cabimento da via escolhida.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Neste sentido, segue ementa do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDE A ORDEM EM MANDADO DE 

SEGURANÇA PARA GARANTIR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 

30 HORAS A ASSISTENTE SOCIAL SEM REDUÇÃO SALARIAL – DECISÃO 

EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTE E. 

SODALÍCIO – ALEGAÇÃO OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS 

REJEITADOS. Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no 

artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos 

embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já 

analisadas. (ED 79686/2017, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 06/03/2018).

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.

Por fim, Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação formulado pela requerida às fls. 172/176, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, CPC/2015).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 814677 Nr: 21138-63.2013.811.0041

 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: JOÃO GONÇALO DE MORAES FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA JOSETTI DE 

MORAES - OAB:OAB/MT 15.385, JOÃO GONÇALO DE MORAES FILHO - 

OAB:1484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte requerida argumentando a omissão da decisão proferida às fls. 

150/153.

Vieram-me os autos conclusos.

O art. 1.022 do CPC aduz que os embargos de declaração são cabíveis 

contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; b) suprir omissão e; c) corrigir erro material.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer uma das hipóteses 

de cabimento da via escolhida.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Neste sentido, segue ementa do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDE A ORDEM EM MANDADO DE 

SEGURANÇA PARA GARANTIR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 

30 HORAS A ASSISTENTE SOCIAL SEM REDUÇÃO SALARIAL – DECISÃO 

EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTE E. 

SODALÍCIO – ALEGAÇÃO OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS 

REJEITADOS. Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no 

artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos 

embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já 

analisadas. (ED 79686/2017, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 06/03/2018).

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 824857 Nr: 30896-66.2013.811.0041

 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: SCOTCH STORE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROKER LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BANCO 

SAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para DECLARAR inexigíveis 

os débitos consubstanciados nas duplicatas nº 259820075, no valor de 

R$ 22.469,44 (vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e 

quarenta e quatro centavos), nº 259817848, nº 259817856 e nº 

259817864, no valor de R$ 732,80 (setecentos e trinta e dois reais e 

oitenta centavos) cada, com vencimentos em 04 de julho de 2013, 06 de 

julho de 2013, 13 de julho de 2013 e 20 de julho de 2013, 

respectivamente.Por fim, torno definitiva a antecipação dos efeitos da 

tutela concedida às fls. 140/141.Oficie-se ao Cartório do 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá para que promova o cancelamento dos protestos acima 

descritos, caso tenham sido levados a efeito, lavrados em nome da parte 

autora – SCOTCH STORE COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.Condeno as rés, 

solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se. (...)No mais, permanece inalterada 

a sentença vergastada.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118033 Nr: 17925-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINEIDE DA SILVA OLIVEIRA

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

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SALES FERREIRA DE 

MORAES - OAB:14826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173633 Nr: 41582-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS CARLOS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - 

OAB:7.585/MT

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

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

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 855332 Nr: 57794-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOTOP CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SEBASTIÃO DA SILVA - ME, 

CONSTRUTORA VERDES MARES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT, VITOR HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065, LETICIA PEREIRA - OAB:14309-E/MT, SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173094 Nr: 41356-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

 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

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 700686 Nr: 35309-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUGENIA NUNES FERREIRA, ROBERTO 

COSENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1141874 Nr: 28257-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

JOPPERT - OAB:295106/SP, MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - 

OAB:17.930-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.
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Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 814486 Nr: 20947-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON ALEXANDRE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 

ASSISTENCIA TECNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON ROBERTO 

PASCHOAL - OAB:10.811/A

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1041709 Nr: 42400-98.2015.811.0041

 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: B. D. VEST CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA CARVALHO OLIVEIRA, RITA 

DE CÁSSIA CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE DA SILVA MARTINEZ - 

OAB:OAB-PR 69.494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

suspensão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 956047 Nr: 3083-93.2015.811.0041

 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: ELIEL FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA E 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETT GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18157

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, IRIONEI GRITTZ - OAB:10165/MT

 Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO proposta por ELIEL FELIX em 

desfavor de PLUGMAIS DISTRIBUIDORA INFORMÁTICA E 

TELECOMUNIÇÃO, ambos já qualificados nos autos.

Cuida-se de requerimento em comum acordo de desistência da ação 

formulado às fls.68.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Custas processuais remanescentes acaso existentes ficam a cargo da 

parte requerente.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 273877 Nr: 4019-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO ROGÉRIO DE ÁREA LEÃO 

MONTEIRO, LEONARDO DE AREA LEÃO MONTEIRO

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

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6.522/MT, HELDA FERREIRA - OAB:9.138/MT, João 

Celestino Corrêa da Costa Neto - OAB:4611-B/MT, LUCIANO LUÍS 

BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT

 Manifeste-se a parte requerente acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786568 Nr: 40474-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSW ACADEMIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VIDAL LEVY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 927485 Nr: 47959-70.2014.811.0041

 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: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 
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OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls.83, uma vez que não foram esgotados todos os 

meios de citação pessoal da executada.

Desta forma, considerando que o AR (fls. 79) não retornou, expeça-se 

mandado de citação observando o endereço indicado no despacho 

encartado às fls.72.

Antes, porém, intime-se a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1163891 Nr: 37499-53.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Cuida-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida em 

face da sentença prolatada às fls. 102/104, ao argumento de que houve 

erro material a respeito da data de ocorrência do sinistro.

Compulsando os presentes autos verifico que razão assiste a parte 

embargante, pois a data está equivocada na sentença.

 Assim, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material 

apontado, passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe de R$3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(26/07/2016)”.

Proceda-se com a retificação no Sistema Apolo.

No mais, permanece inalterada a sentença vergastada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 954682 Nr: 2439-53.2015.811.0041

 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: MARCIO DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780, VALKIRYA CAMELLO LOPES - OAB:15157

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR inexistentes os 

débitos inscritos em nome do autor junto aos cadastros de proteção ao 

crédito no valor de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) 

cada, com vencimento em 07/05/20013 e 07/06/2013, respectivamente; b) 

CONDENAR a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, acrescida de 

juros de 1% desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 

362 do STJ).Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, § 2º, do CPC).Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 281731 Nr: 6603-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÓPICO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ILUMINAÇÕES 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VETOR CONSTRUÇÕES LTDA, 

CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ITAMAR JESUS 

PIMENTA, ADILTON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT, SIDNEY 

BERTUCCI - OAB:4319-A/MT, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 Este processo de execução aguarda providencia da parte exequente que 

apesar de intimada via DJE, por seu procurador, quedou-se inerte, visto 

que não se manifestou nos autos, conforme relata a certidão lavrada nos 

autos.

Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do andamento deste feito, 

arquivando-o provisoriamente de acordo com o que dispõe o artigo 921, III 

do Código de Processo Civil, ou até que a parte Credora localize bens em 

nome da parte devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 928613 Nr: 48542-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIRIS ARENA ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONENCO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que os réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados foram devidamente citados por 

edital na data de 10 de novembro de 2014 (fls.58), porém não 

apresentaram contestação. Desta feita, decreto-lhes a revelia.

Desse modo, nos termos do artigo 73, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial, o Defensor Público que atua nesta Vara, para 

fazer a defesa do requerido.

Intime-se a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para ciência 

desta decisão e providências cabíveis à espécie.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1131700 Nr: 23746-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS DE ALENCAR

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076652 Nr: 58365-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LIMA DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Em face dos efeitos infringentes, manifeste-se a parte autora acerca dos 

embargos de declaração formulado às fls. 118/123, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 394520 Nr: 29824-83.2009.811.0041

 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: FARAH E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A., HSBC 

BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - OAB:3449/MT, 

JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP, KLEBER 

CORREA DE ARRUDA - OAB:10.528/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pelo requerido Banco Sistema S.A em face da sentença de fls. 1075/1080, 

ao argumento de que houve as seguintes omissões:

 - não analisou o pedido de litigância de má-fé;

- a relação negocial entre as partes não é de consumo, não se aplicando o 

CDC;

- aplicou incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso, mas não verificou que o embargante esteve sob regime de 

liquidação extrajudicial, de forma que no referido período não há fluência 

dos encargos, tais como os juros moratórios fixados;

- condenação somente da embargante e o HSBC ao pagamento das 

verbas sucumbenciais, quando deveria ser aplicada em sucumbência 

recíproca, já que a parte embargada/autora decaiu em metade dos seus 

pedidos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas 

as omissões apontadas.

A seu turno, a parte autora manifestou pela rejeição dos embargos (fl. 

1.203/1.205).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer omissão a ser 

sanada.

Infere-se que os pontos levantados na contestação pela embargante 

foram todos rebatidos na sentença.

Consigno que as supostas omissões apontadas pela embargante não fora 

alegadas na contestação, somente o fazendo neste momento de 

embargados de declaração, o que não é admitido em nosso ordenamento 

jurídico, visto que as matérias de defesa devem ser aventadas no 

momento oportuno, sob pena de preclusão.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a discussão de nova 

matéria, o que não pode ser admitido via embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

sentença atacada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 868664 Nr: 8486-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR CESAR CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ MARTINS KAWABATA - 

OAB:12.389/MT, BRUNA S. REIS KAWABATA - OAB:13.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 A parte autora interpôs embargos de declaração às fls. 136/139.

No caso em tela, o acolhimento dos embargos opostos implicará na 

modificação da sentença. Conforme previsto no § 2º, do art. 1.023 do 

CPC, conceda-se vista dos autos à parte embargada para que se 

manifeste no prazo legal. Eis o dispositivo da Lei Processual:

Art. 1.023 (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, 

caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão 

embargada.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 794688 Nr: 1004-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BEZERRA DE LAMONICA FREIRE GILIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A, GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614-O, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:308.505/SP, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 

142.452, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:15.012-A/MT

 Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE A EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE para reduzir o valor fixado a título de astreintes para 

o montante de R$ 115.000,00 ( cento e quinze mil). Autorizo, desde já, o 

desentranhamento das chaves do imóvel depositadas em juízo ( fl. 384) 

em favor da parte exequente, ora excepta, para que seja possível a sua 

imissão na posse do imóvel. No mais, intime-se as requeridas para, no 

prazo de 15(quinze) dias, manifestarem acerca do pedido de conversão 

da obrigação de fazer em perdas e danos ( fls. 788/790), devendo se 

manifestar também quanto ao eventual valor a ser fixado, fazendo provas 

de suas alegações. Com o aporte da manifestação, dê-se vistas à 

exequente para manifestar em 15 ( quinze) dias. P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 340778 Nr: 10980-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHNGTON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RODRIGUES GIMENES - 

OAB:7064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALUSTRA GRAÇAS PADILHA 

DE CARVALHO HAUBERT - OAB:12059/MT, VALTENCIR REIS PEREIRA 

- OAB:9.472

 Expeça-se ofício ao Banco Bradesco para que informe se o veículo Gol 

1.0, Placa DQG 0410, 2011/2011, Renavam 003367611872, Chassi 

9BWAA05W3BP089125 em nome réu Washington Martins (CPF nº 

762.643.601-63) se encontra quitado ou, em caso negativo, informar o 

número de parcelas e o valor respectivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 841683 Nr: 45890-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE 

SOCIAL - PETROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICH ADOLFO SILVA 

WEINSTOCK - OAB:33872

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767754 Nr: 20595-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DOS SANTOS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto JULGO LIQUIDADA a sentença de fls. 161/162, com as 

alterações impostas pela decisão de fls. 242/246, proferida nesta Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório interposta por JOSÉ MARIA 

DOS SANTOS em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, condenando a parte requerida ao pagamento de R$5.062,50 

(cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da 

citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do 

evento danoso.Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se.(...)”.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 934849 Nr: 51914-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENELE MODA E COURO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:89199/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Trata-se de Ação Renovatória ajuizada por Benele Moda e Couro Ltda em 

desfavor de Condomínio Civil do Pantanal Shopping.

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, diante do termo de acordo apresentado às fls. 453/459, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado.

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes e, 

diante do cumprimento integral dos seus termos, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, nos termos dos artigos 487, III, b, do Código de Processo 

Civil de 2015.

Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação 

em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do 

CPC/2015.

Ante a desistência do prazo recursal, arquive-se o feito com as devidas 

baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925327 Nr: 46696-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO SANTANA 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

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença em que Romário Santana 

da Oliveira que move em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Transita em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 774888 Nr: 28120-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO MAZZORANA, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PICCOLI & PICCOLI - ME, MARCO ANTONIO 

SANCHES PICCOLI, EDSON DE MATOS GUIMARÃES, SILVANA PINTO 

GONÇALVES GUIMARÃES, LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão de fls. 224.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877177 Nr: 14919-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BENEDITO OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, GUSTAVO CÉSAR FRANCO 

RODRIGUES, RAFAEL VIANA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14.593, Haona Laysla da Silva Boska - OAB:18342 - OAB /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte requerida em face da sentença prolatada às fls. 187/195, ao 

argumento de ser omissa, pois houve condenação em taxa de corretagem, 

sendo que o STJ manifestou pela possibilidade da cobrança quando a 

empresa der plena ciência ao consumidor, consoante no caso em tela.

A seu tuno, a exequente pugnou pela rejeição dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer omissão a ser 

sanada.

Infere-se que as matérias suscitadas pelas partes foram analisadas na 

sentença.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 
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já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1156781 Nr: 34625-95.2016.811.0041

 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: INDYCAR ESTACIONAMENTO LTDA, PEDRO MARCELO 

BRIANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES OLIVEIRA RIOS

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

SILVA - OAB:6.565-MT, Higara Huiane Carinhena Vandoni de Moura 

- OAB:10488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14.867, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18.619

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte autora argumentando a ausência de fundamentação da decisão 

proferida às fls. 191/194.

Vieram-me os autos conclusos.

O art. 1.022 do CPC aduz que os embargos de declaração são cabíveis 

contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; b) suprir omissão e; c) corrigir erro material.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer uma das hipóteses 

de cabimento da via escolhida.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Neste sentido, segue ementa do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDE A ORDEM EM MANDADO DE 

SEGURANÇA PARA GARANTIR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 

30 HORAS A ASSISTENTE SOCIAL SEM REDUÇÃO SALARIAL – DECISÃO 

EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTE E. 

SODALÍCIO – ALEGAÇÃO OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS 

REJEITADOS. Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no 

artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos 

embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já 

analisadas. (ED 79686/2017, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 06/03/2018).

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 11079 Nr: 11335-47.1999.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMS-GE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRL, EJN, CE, AE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ELIAS - 

OAB:77115/SP, JOSÉ RICARDO ELIAS - OAB:9276/MT

 Ante o teor da certidão de fls. 657, arquive-se o feito com as anotações e 

baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 704897 Nr: 39570-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEFFA ALMODI, ROSE MARI ALMODI, MARLENE 

JANTE ALMODI FERREIRA, LUIZ CARLOS ALMODI, CARLOS ROBERTO 

ALMODI, ALBINO ALMODI, RAIMUNDO LOPES DE LIMA, BENEDITO 

EPIFANIO DE ALENCASTRO, CRISTINA MARIA DE CÁSSIA, EZIDIO 

FERREIRA DE FRANÇA, LIGIA DOMINGUES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 É cediço que o Diploma Processual Civil vigente traz disposições que 

fomentam a solução consensual dos conflitos, a cooperação entre as 

partes e a boa-fé, destacando que o próprio Estado deverá promover, 

sempre que possível, a composição amigável. Vejamos o que preceitua o 

art. 3º do CPC:

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.

A própria Resolução n. 125/2010 do CNJ prestigia o dever de conciliação 

como técnica para a solução de litígios, implementado a Política Judiciária 

Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e a disseminação da 

cultura de pacificação social.

 Nessa linha de raciocínio, dentro do contexto da presente demanda, é 

certo que foi firmado um acordo coletivo entre os poupadores e bancos 

envolvendo os Planos Econômicos Bresser (1987), Verão (1989), e Collor 

II (1991), visando o pagamento aos poupadores titulares do direito, o qual 

foi homologado pelos respectivos Ministros relatores do Supremo Tribunal 

Federal dos seguintes Recursos Extraordinários: 626.304; 591.797; 

631.363 e 632.212 e ADPF 165/DH, esta última homologação ocorrida em 

01/03/2018.

 Diante do exposto, atento aos princípios norteadores no Novo Código de 

Processo Civil, determino a intimação de ambas as partes para 

manifestarem o interesse na composição amigável, nos termos do acordo 

coletivo homologado, no prazo sucessivo de 15 ( quinze) dias, dando-se 

vistas primeiro à instituição financeira e depois à parte exequente.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 846919 Nr: 50472-45.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO em face de FUNCEF 

– FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS.Condeno ainda a parte 

autora 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 artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.”Ademais, defiro à parte 

requerida os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98, 

do CPC.Intime-se a parte requerida para apresentar contrarrazões ao 
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recurso de apelação formulado pela autora às fls. 200/205, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).Após remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso, com nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º, CPC/2015).Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892520 Nr: 24926-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA SANTINHA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA- CURADOR- - OAB:11.665/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de 

DECLARAR consignado o pagamento da autora referente aos cheques de 

nº 000015, 000016, 000017, 000018 e 000019 em favor do Réu, e 

DECLARAR quitação geral, ampla e irrestrita da dívida com o Réu, valendo 

a presente decisão como declaração de pagamento, quitação e 

recibo.Torno definitiva a liminar concedida às fls. 29/v.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do autor, os quais fixo em R$ 200,00 (duzentos 

reais), atento ao art. 85, § 8º, do CPC.Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 63697 Nr: 3550-29.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON NOGUEIRA COSTA, MARCOS MARTINHO 

AVALLONE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONIDES DIAS DA LUZ - 

OAB:4490/MT, REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 Ante o exposto:a)Defiro o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela 

parte ré, mas apenas com efeitos para o futuro;b)Indefiro o pedido de fls. 

619/625, devendo a parte requerida efetuar o pagamento dos honorários 

periciais de fls. 596/599, em 06 (seis) parcelas mensais, consecutivas e 

corrigidas monetariamente, por simples cálculo, recolhendo a primeira no 

prazo de quinze dias, após preclusas as vias recursais, 

independentemente de nova intimação das partes;c)Advirto a parte 

requerida que caso não ocorra o pagamento acima determinado, será 

homologada a avaliação feita pelos Oficiais de Justiça;d)Intime-se a parte 

exequente para que apresente o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias;Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 778365 Nr: 31767-33.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARRUDA RANGEL E CIA LTDA, VILLE COMERCIO DE 

REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E BORIM - ME, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

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

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 “(...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

para CONDENAR a parte reclamada E-Borim, ao pagamento da quantia de 

R$ 99.515,70 (noventa e nove mil quinhentos e quinze reais e setenta 

centavos) por dano material, acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso datado de 03/12/2011 (Súmula 54 

do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ).Em razão da sucumbência, condeno a 

parte ré E-borim ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do patrono da requerida MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.(...)”.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 425439 Nr: 8847-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA VIANA, GERANTINA 

MARGARIDA COSTA E SILVA, MARIO LUIS DA COSTA E SILVA, MARTA 

REGINA DA COSTA E SILVA, MARCOS TADEU DA COSTA E SILVA, 

MARCIO CRUZ DA COSTA E SILVA, GLODINER JOSUE FURLAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, MARIZE 

TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B, RENATO BENVINDO 

FRATA - OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 É cediço que o Diploma Processual Civil vigente traz disposições que 

fomentam a solução consensual dos conflitos, a cooperação entre as 

partes e a boa-fé, destacando que o próprio Estado deverá promover, 

sempre que possível, a composição amigável. Vejamos o que preceitua o 

art. 3º do CPC:

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.

A própria Resolução n. 125/2010 do CNJ prestigia o dever de conciliação 

como técnica para a solução de litígios, implementado a Política Judiciária 

Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e a disseminação da 

cultura de pacificação social.

 Nessa linha de raciocínio, dentro do contexto da presente demanda, é 

certo que foi firmado um acordo coletivo entre os poupadores e bancos 

envolvendo os Planos Econômicos Bresser (1987), Verão (1989), e Collor 

II (1991), visando o pagamento aos poupadores titulares do direito, o qual 

foi homologado pelos respectivos Ministros relatores do Supremo Tribunal 

Federal dos seguintes Recursos Extraordinários: 626.304; 591.797; 

631.363 e 632.212 e ADPF 165/DH, esta última homologação ocorrida em 

01/03/2018.

 Diante do exposto, atento aos princípios norteadores no Novo Código de 

Processo Civil, determino a intimação de ambas as partes para 

manifestarem o interesse na composição amigável, nos termos do acordo 

coletivo homologado, no prazo sucessivo de 15 ( quinze) dias, dando-se 

vistas primeiro à instituição financeira e depois à parte exequente.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 886025 Nr: 20538-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTARINO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP, OLGA 

RODRIGUES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26797/SP, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - OAB:173.448/SP

 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados pelo advogado 

da parte requerida.

Homologo a desistência da oitiva do depoimento pessoal do preposto da 

parte requerida.

Aguarde-se a devolução da carta precatória de fls.739, devendo a parte 

requerida informar ao juízo a data da audiência, assim que esta for 

designada pelo juízo deprecado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 812384 Nr: 18874-73.2013.811.0041

 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: MARIANA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUYABÁ CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS - OAB:OAB/MT 11.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360/MT

 Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos infringentes interpostos 

pela parte requerida argumentando a omissão, contradição e obscuridade 

da decisão proferida às fls. 325/329.

Vieram-me os autos conclusos.

O art. 1.022 do CPC aduz que os embargos de declaração são cabíveis 

contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; b) suprir omissão e; c) corrigir erro material.

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer uma das hipóteses 

de cabimento da via escolhida.

O que se verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria 

já apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso.

Neste sentido, segue ementa do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDE A ORDEM EM MANDADO DE 

SEGURANÇA PARA GARANTIR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 

30 HORAS A ASSISTENTE SOCIAL SEM REDUÇÃO SALARIAL – DECISÃO 

EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTE E. 

SODALÍCIO – ALEGAÇÃO OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS 

REJEITADOS. Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no 

artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos 

embargos de declaração em que se pretende o reexame de questões já 

analisadas. (ED 79686/2017, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 06/03/2018).

Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a 

decisão atacada.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 102997 Nr: 16127-39.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID GERALDO ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN VEÍCULOS DVENTURE 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA-ME, TAIRONE CONDE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Cezar da Silveira - 

OAB:4.555/MT, LEILA MARIA DA SILVA XAVIER - OAB:5.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, CLARISSA MARIA DA COSTA OSCHOVE - 

OAB:6.325/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:7979/MT, Joaqui Fábio mielli camargo - OAB:2680, JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2.484/RO, LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT, Silvia Regina Felismino de Campos - 

OAB:125472/SP, TAIRONE CONDE COSTA JÚNIOR - OAB:42.457 SC

 Assim, entendo que o pedido formulado pela exequente merece 

guarida.Defiro o pedido de penhora sobre os imóveis pertencentes à 

TAIRONE CONDE COSTA, junto às matrículas de n° 6.821 e 6.822, 

registrados no Cartório de Primeiro Ofício de Cuiabá – MT.Ressalta-se que 

nos moldes do art. 844, do CPC, cabe ao exequente providenciar a 

averbação da penhora no registro competente.Contudo, quanto aos 

demais pedidos, entendo que a melhor opção é abrir vista aos 

executados, tendo em vista que o art. 10, do Código de Processo Civil 

expressamente veda a prolação de decisões surpresas, a respeito dos 

quais não se tenha dado oportunidade às partes de se manifestar.Assim, 

intimem-se os executados para se manifestarem a respeitos dos pedidos 

de fls. 801/838.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 902684 Nr: 31826-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL ALMISSI, CELSO DA COSTA BENTO, JOSE 

CARLOS DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE EDUY GONÇALVES DE AZEVEDO, 

MARGARET GRIGGI, NEIDE QUINTANA, ESPOLIO DE SATURNINA 

PEDROSA DA ROSA, ARENIL PIRES SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295, RITA DE CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - 

OAB:OAB/PR 15.711

 É cediço que o Diploma Processual Civil vigente traz disposições que 

fomentam a solução consensual dos conflitos, a cooperação entre as 

partes e a boa-fé, destacando que o próprio Estado deverá promover, 

sempre que possível, a composição amigável. Vejamos o que preceitua o 

art. 3º do CPC:

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.

A própria Resolução n. 125/2010 do CNJ prestigia o dever de conciliação 

como técnica para a solução de litígios, implementado a Política Judiciária 

Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e a disseminação da 

cultura de pacificação social.

 Nessa linha de raciocínio, dentro do contexto da presente demanda, é 

certo que foi firmado um acordo coletivo entre os poupadores e bancos 

envolvendo os Planos Econômicos Bresser (1987), Verão (1989), e Collor 

II (1991), visando o pagamento aos poupadores titulares do direito, o qual 

foi homologado pelos respectivos Ministros relatores do Supremo Tribunal 

Federal dos seguintes Recursos Extraordinários: 626.304; 591.797; 

631.363 e 632.212 e ADPF 165/DH, esta última homologação ocorrida em 

15/02/2018.

 Diante do exposto, atento aos princípios norteadores no Novo Código de 

Processo Civil, determino a intimação de ambas as partes para 

manifestarem o interesse na composição amigável, nos termos do acordo 

coletivo homologado, no prazo sucessivo de 15 ( quinze) dias, dando-se 

vistas primeiro à instituição financeira e depois à parte exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 857801 Nr: 60030-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO MANOEL DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE JOSÉ 

DE OLIVEIRA, CLARINDA LOPES DE OLIVEIRA, LUCIANA LOPES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JUAREZ PINTO GUTTERRES, GESSI AVILA 

GUTTERRES, JULIO CESAR ORLANDIN, MANOEL DESCHAMPS 
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CAVALCANTI NETO, LEILA CABRAL DA SILVA, LAERCIO GASPARELO, 

LENIRDA BENEDITA DA COSTA BELEM, LUCIDIO JOSÉ DA SILVA, LUIS 

CARLOS CALONE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 É cediço que o Diploma Processual Civil vigente traz disposições que 

fomentam a solução consensual dos conflitos, a cooperação entre as 

partes e a boa-fé, destacando que o próprio Estado deverá promover, 

sempre que possível, a composição amigável. Vejamos o que preceitua o 

art. 3º do CPC:

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.

A própria Resolução n. 125/2010 do CNJ prestigia o dever de conciliação 

como técnica para a solução de litígios, implementado a Política Judiciária 

Nacional, com vista à boa qualidade dos serviços e a disseminação da 

cultura de pacificação social.

 Nessa linha de raciocínio, dentro do contexto da presente demanda, é 

certo que foi firmado um acordo coletivo entre os poupadores e bancos 

envolvendo os Planos Econômicos Bresser (1987), Verão (1989), e Collor 

II (1991), visando o pagamento aos poupadores titulares do direito, o qual 

foi homologado pelos respectivos Ministros relatores do Supremo Tribunal 

Federal dos seguintes Recursos Extraordinários: 626.304; 591.797; 

631.363 e 632.212 e ADPF 165/DH, esta última homologação ocorrida em 

15/02/2018.

 Diante do exposto, atento aos princípios norteadores no Novo Código de 

Processo Civil, determino a intimação de ambas as partes para 

manifestarem o interesse na composição amigável, nos termos do acordo 

coletivo homologado, no prazo sucessivo de 15 ( quinze) dias, dando-se 

vistas primeiro à instituição financeira e depois à parte exequente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005904-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS BRAZAO (EXEQUENTE)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (EXECUTADO)

JOSE MARIA QUADRI BRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005904-48.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA, MARIA JOSE DOS SANTOS 

BRAZAO EXECUTADO: JOSE MARIA QUADRI BRANCO, ALDA MARTINS 

BRANCO A nova lei processual em seu art. 98, §6º, permite o 

parcelamento das custas processuais. Diante disto, defiro o parcelamento 

das custas processuais e taxas judiciária em 6 (seis) parcelas mensais. 

Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). Após 

o recolhimento cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 

03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1032013-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA GOMES MARQUES NETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1032013-36.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: TERESA GOMES MARQUES NETA Trata-se de Ação de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, proposta por Teresa Gomes Marques 

Neta, visando à retificação do seu registro de casamento para incluir o 

nome do seu pai Luiz Thadeu Prado Baganha. O representante do 

Ministério Público pugna pela procedência do pedido (Id. 12039797). É o 

breve relato. Fundamento e decido. Julga-se a presente questão pelo 

procedimento de jurisdição voluntária, e ainda, como base nos artigos 109 

e 112 da Lei n.º 6.015/73, que autorizam a retificação em assentamento no 

Registro Civil. O caso em análise não exige dilação probatória em 

audiência, sendo suficiente a prova documental acostada aos autos. Pelos 

documentos trazidos pela autora, é possível verificar a veracidade de 

suas alegações, eis que os documentos de Id. 10293481 demonstram que 

a autora foi reconhecida como filha por seu genitor em 2017. Assim, como 

não houve impugnação e pelo que revelam os documentos colacionados, 

o pedido inicial é procedente, ressalvados direitos de terceiros. ANTE O 

EXPOSTO, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Teresa Gomes Marques Neta e, consequentemente, 

determino a RETIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO REGISTRO CIVIL, 

devendo ser incluído em sua certidão de casamento o nome de seu genitor 

Luiz Thadeu Prado Baganha. Transitada em julgado, expeça-se mandado 

de averbação determinando ao Tabelião do Serviço Notarial e Registral 

Xavier de Matos, da Comarca de Cuiabá-MT, que encaminhe, no prazo de 

48 horas, cópias dos referidos registros para que sejam anexados a 

estes autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019652-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARCELINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019652-21.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDSON MARCELINO DE SOUZA EXECUTADO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Edson 

Marcelino de Souza move em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT. Conforme se vê dos autos houve a 
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satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

12126886. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005819-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUYLAN GUILHERME GALVAO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005819-96.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: NUYLAN GUILHERME GALVAO DE LIMA EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Nuylan Guilherme Galvão de Lima 

move em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se 

alvará na conta indicada em Id. 12083513. Ante o exposto, diante da 

satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022840-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022840-22.2016.8.11.0041 

AUTOR: EDERSON CORREA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que Ederson Correa move em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito. 

Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 11784005. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001568-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO CHARLES SAID DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001568-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: AURELIANO CHARLES SAID DIAS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Aurelino Charles Said Dias move em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada 

em Id. 11785462. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002390-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON VIEGAS DE FREITAS JUNIOR OAB - MS18844 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA MARCIA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002390-87.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOSE DA ROSA EXECUTADO: CAROLINA MARCIA TEIXEIRA 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por José da 

Rosa em face de Carolina Márcia Teixeira. No caso, vislumbro que a parte 

requerente apesar de intimada para emendar a inicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, deixou transcorrer in albis, consoante 

certidão de Id. 12145634 . Desta forma, não resta outra alternativa que 

não extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o 

regular andamento do feito. Ante o exposto, indefiro o recebimento da 

petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro 

no artigo 321 c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

determinando o imediato cancelamento de sua distribuição, nos termos do 

art. 290, do CPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003430-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO SERRA DO MAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA LINA DA SILVA (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO ROCHA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003430-41.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO SERRA DO MAR EXECUTADO: VERA 

LUCIA LINA DA SILVA, MARCOS ANTONIO ROCHA E SILVA Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Condomínio do 

Edifício Serra do Mar em desfavor de Vera Lúcia Lima da Silva Rocha e 

Marcos Antônio Rocha e Silva. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do crédito. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transita em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003514-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO ILDEBRANDE DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003514-42.2017.8.11.0041 

AUTOR: NORBERTO ILDEBRANDE DE BRITO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Noberto Ildebrande de Brito move em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada 

em Id. 11416917. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016585-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA TEIXEIRA BARROS (RÉU)

GUSTAVO FITIPALDI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para manifestar sobre 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 12124454 e 12124447, no prazo de 

cinco (05) dias. CUIABÁ, 9 de março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES 

XAVIER GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009337-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI MARTINS DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DE SOUZA FERNANDES OAB - SP280188 (ADVOGADO)

VITOR DONISETE DE MAGALHAES OAB - SP381793 (ADVOGADO)

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUDAIR PIRES DE CAMARGO (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para manifestar sobre 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 12054113, no prazo de cinco (05) 

dias. CUIABÁ, 9 de março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038440-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DOS SANTOS CERCI (REQUERIDO)

ORLANDO CERCI (REQUERIDO)

FERNANDA SAMPAIO LOBAO GUIMARAES SANTOS (REQUERIDO)

MAURO GUIMARAES SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para manifestar sobre 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 12124387, no prazo de cinco (05) 

dias. CUIABÁ, 10 de março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020264-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDO DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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 a 

intimação da parte requerida para se manifestar sobre o pedido de 

desistência juntado no ID 12082590, no prazo de quinze (15) dias. Cuiabá, 

10 de março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025117-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN ALVES DA SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT19335/O 

(ADVOGADO)

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (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 Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 10 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016126-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO FRANK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Em cumprimento à ordem judicial ID12147402, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte ré para se manifestar sobre a 

determinação contida no despacho mencionado, no prazo de 24 horas. 

Cuiabá, 13 de março de 2018. ANA MARIA ROSA LOCATELLI ANALISTA 

JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005274-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INES MARIA DA COSTA MARQUES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005274-89.2018.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005282-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCINELE FERREIRA DA COSTA BRASQUI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005282-66.2018.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005351-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN HENRIQUE DE SOUZA (RÉU)

JEAN HENRIQUE DE SOUZA 87370743187 (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005351-98.2018.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005276-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EDUCACIONAL LTDA - ME (RÉU)

JOSE SESTI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005276-59.2018.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 9 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038435-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA NUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038435-27.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE 

RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA em sede 

de TUTELA ANTECEDENTE, proposta por Margarida Nunes de Souza 

contra a Energisa - Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, ambas 

qualificadas nos autos. Relata a autora que é titular da Unidade 

Consumidora n. 6/218572-5 e que em 18/12/2017 foi surpreendida com a 

interrupção de sua energia elétrica, ao argumento que estavam em atraso 

com quase R$8.000,00 (oito mil reais) a titulo de faturas, contudo, defende 

que seu consumo mensal sempre foi de R$100,00. Para corroborar com 

suas informações, narra que já teve revista as faturas de Set/2010 a 

Nov/2010 da unidade consumidora 2275724 (diversa desta) perante o 1° 

Juizado Cível. Aduz que não foi notificada do referido corte, nem mesmo 

da inserção do seu nome nos órgão de proteção ao crédito, e que buscou 

a ré para solucionar o imbróglio de forma administrativa, todavia, sem 

sucesso. A par disso, postula a concessão de tutela antecipada de 

urgência, a fim de determinar que à ré reestabeleça o seu fornecimento de 

energia elétrica, e retire seu nome nos órgão de proteção ao crédito. A 

inicial veio acompanhada de diversos documentos, sendo determinada a 

sua emenda (id 11278624) A autora emendou a inicial (ID 11496636). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Recebo a emenda a inicial 

requerida e consequentemente DEFIRO os benefícios da justiça gratuita a 

autora. A tutela almejada pela autora passou a ser regulada pelo art. 294 

do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada, de 

acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à concessão da 

tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz 

do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 65 de 472



hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Não há nos autos elementos de convicção suficiente e que 

comprovem a probabilidade do alegado direito da autora, tampouco o 

perigo da demora. A fatura do mês 10/2017 acostada sob o ID 11230956, 

mostra que os últimos consumos da autora entre agosto de 2016 a 

setembro 2017, girou em torno de R$296,00 ~ R$ 600,0. ou seja , nunca 

teve um fatura média mensal de R$100,00 como narrado na inicial. 

Ademais, como se vê da referida fatura, esta é devedora contumaz dos 

serviços prestados pela ré, com diversas faturas pendente de pagamento. 

Quanto a alegada reclamação proposta junto ao Juizado Civil, essa faz 

referência a outra unidade consumidora, não havendo nesse fato 

elemento de convicção suficiente para o deferimento do pedido 

antecipatório. Assim, não havendo nos autos elementos suficientes que 

comprovam os requisitos autorizadores, o indeferimento do pedido liminar 

é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO 

DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – 

ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não 

restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Da 

mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano ou risco a resultado 

útil do processo, como bem consignado na decisão agravada. (AI 

154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 

03/07/2017) Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para 

o dia 09/07/2018 às 08:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 12 de março de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038704-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA PEPPE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1038704-66.2017.8.11.0041 Valor causa: R$ 38.392,36 Tipo: MONITÓRIA 

(40) Espécie: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS] FINALIDADE: Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, procedo a intimação 

de Vossa Senhoria para recolher uma diligência para cumprimento de 

mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, juntando os originais nos autos. 

Advertência: A central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedado os comprovantes de transferências 

eletrônicas ou efetuados através de envelopes, conforme portaria 

64/2013/DF. Cuiabá-MT, 12 de março de 2018. MONNYQUE LILIAN 

SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017142-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017142-98.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda à 

inicial requerida sob o ID 8695958. Designo audiência de conciliação para 

o dia 09/07/2018 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) 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 março de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000549-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000549-57.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de negativação indevida c/c danos morais com 

pedido de tutela de urgência proposta por Izabela Ferreira da Silva contra 

MRV Prime Parque Chapada das Mantiqueiras Incorporações SPE LTDA, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, relata a autora que 

em 05/03/2017 entabulou um contrato para aquisição de um imóvel 
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residencial no empreendimento Parque da Chapada da Mantiqueira, sendo 

que na época era solteira. Aduz que em julho de 2017 se casou e em 

29/08/2017 se viu obrigada a realizar o distrato do referido negócio, eis 

que seu marido estava com o nome inscrito no rol de maus pagadores, 

impossibilitando o financiamento do saldo remanescente. Narra a autora 

que mesmo com a assinatura do distrato em 29/08/2017, a ré lançou em 

12/09/2017 diversos débitos junto ao cadastro do SPC/SERASA. Discorre 

que diante do distrato, indevido os referidos débitos, restando pendente 

tão somente a devolução dos valores pagos. Informa que as tentativas 

administrativas para solucionar a questão foram infrutíferas. Diante disso, 

postula a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar a 

retirada do seu nome do SPC/SERASA. A inicial foi instruída com diversos 

documentos. É o relatório. Decido. Defiro PARCIALMENTE os benefícios da 

justiça gratuita a autora, isentando-a do recolhimento das custas e taxas 

judiciais iniciais, conforme me permite o art.98,§5° do CPC/15. A tutela 

almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC que estabelece: “Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada pela autora, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, eis que a autora colacionou 

cópia do documento de solicitação de distrato e Print Screen da página da 

ré que informa que o contrato entabulado entre as partes está em 

processo de rescisão. O perigo de dano é evidente, haja vista que a 

negativação impede a autora de realizar negócios a prazo, realizar 

compras à crédito e tomar empréstimos bancários, lhe diminuindo o poder 

de compra. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino a exclusão do nome da autora do SPC/SERASA 

referente ao contrato aqui discutido. OFICIE-SE ao SPC/SERASA para que 

suspenda a inscrição inserida pela ré, referente ao contrato aqui 

discutido. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 

07/05/2018 às 10:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que 

a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003677-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. SERVICE AUTO POSTO, CONVENIENCIA E ACESSORIOS PARA AUTOS 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003677-85.2018.8.11.0041 Valor causa: R$ 18.333,20 Tipo: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Espécie: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA] FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, procedo a intimação de Vossa Senhoria para 

recolher uma diligência para cumprimento de mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, referente a decisão de ID 12162980 , juntando os originais nos 

autos. Advertência: A central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedado os comprovantes de transferências 

eletrônicas ou efetuados através de envelopes, conforme portaria 

64/2013/DF. Cuiabá - MT, 12 de março de 2018. MONNYQUE LILIAN 

SPINOLA CARVALHO BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA 

CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014474-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBER LUIZ RABELLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certifico que, nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA 

MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005187-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR CORREA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1005187-36.2018.8.11.0041 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 
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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). Caso a autora não declare renda, deverá colacionar, extrato 

dos 03 últimos meses de suas contas bancárias. Em igual prazo deverá a 

autora informar o endereço eletrônico das partes, e seu interesse na 

designação de audiência de conciliação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 2 de 

março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004758-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MOISES DA SILVA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004758-69.2018.8.11.0041 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, 01 de março de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015596-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA IVONETE DA FONSECA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder a intimação da parte autora para manifestar sobre 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 10223538, no prazo de cinco (05) 

dias. CUIABÁ, 12 de março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005257-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DA COSTA ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005257-53.2018.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em mandado executivo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010222-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZALDINO RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010222-11.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 8 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016118-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELLI ROSA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016118-35.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000409-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO MIYAHASHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000409-57.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 8 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 457349 Nr: 27677-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B

 Processo nº. 27677-50.2010.811.0041

Código 457349

Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença condenatória de honorários 

advocatícios, em que a executada devidamente intimada, não efetuou o 

pagamento.

A tentativa de penhora pelos sistemas postos à disposição do judiciário foi 

infrutífera.

Intimada, a executada se manteve inerte.

A par disso, intime-se a parte exequente para que informe a este juízo se 

pretende a emissão da certidão de crédito, com a extinção da presente 

ação, nos termos do Provimento 84/2014 do CGJ.

Caso a exequente não tenha interesse na expedição da referida certidão, 

deverá dar efetivo prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de março 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 912687 Nr: 38655-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMARA PADILHA DE MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação indenizatória c/c obrigação de 

não fazer c/c antecipação de tutela proposta por Jucimara Padilha de 

Moura contra Banco do Brasil S.A e revogo a liminar concedida à 

p.30.Custas pela autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, 

sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo, ficando desde já 

autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis 

meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 422030 Nr: 7172-38.2010.811.0041

 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: VALTER BOSCOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO, 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.: 727284 Nr: 23140-74.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BOSCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENE F. F. PAVONI - 

OAB:2565-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO, 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.: 422011 Nr: 7165-46.2010.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER BOSCOLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 
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e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 416108 Nr: 3993-96.2010.811.0041

 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: OPUS SISTEMA ELETRÔNICOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DOS SANTOS AMORIM, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRITIANE DANADARA SIQUEIRA 

E SILVA - OAB:15.964, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, 

FERNANDA LÚCIA OLIVEIRA DE AMORIM - OAB:5.272/MT

 Processo nº 3993-96.2010.811.0041

Código 416108

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Opus Sistema 

Eletrônicos Ltda em face de Márcia dos Santos Amorim e HDI Seguros 

S/A. Trata-se também de cumprimento de sentença requerido por Marcia 

dos Santos Amorim em face de HDI Seguros S/A. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intimem-se as devedoras, através de seus patronos, 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.

Na hipótese de as devedoras serem representadas pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação das devedoras somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do 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 as devedoras não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 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 a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 07 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1173021 Nr: 41318-95.2016.811.0041

 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: DANIELE SILVA ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DOUGLAS DE 

ALMEIDA GONCALVES - OAB:17574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Processo nº 41318-95.2016.811.0041

Código 1173021

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Daniele Silva Almeida 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, 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.

Na hipótese de a devedora ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, 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, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do 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 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 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 a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 07 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1129258 Nr: 22694-95.2016.811.0041

 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: FAGNER MOISES MAZOTTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo n° 22694-95.2016.8.11.041

Código: 1129258

Despacho

Intime-se a parte autora para apresentar impugnação à contestação, em 

15 (quinze) dias.

Cuiabá, 07 de março de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 236999 Nr: 5993-11.2006.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS MEIRA ROCHA, BERNADETE 

CHAVES MEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., VOLKSWAGEM SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, 

NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:9928/A-MT, Luis 

Alfredo Monteiro Galvão - OAB:138.681/SP, Marcelo Pereira de 

Carvalho - OAB:138688/SP, MÁRIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393/MT

 Processo nº 5993-11.2006.811.0041

Código 236999
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Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de horários sucumbências 

requerido por Agnaldo Kawasaki em face de Antonio Carlos Meira Rocha 

e Bernadete Chaves Meira Rocha. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º, II do NCPC), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

 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 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 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, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 08 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 899587 Nr: 29505-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMURA & HOSSODA LTDA, VERA LÚCIA UEMURA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHURRASCARIA SIGA BEM 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13676/MT

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor da exequente certidão 

de credito, nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Em sendo encontrado bens passíveis de penhora, deverá a 

exequente requerer a retomada da marcha processual perante este juízo, 

independente de recolhimento de custas processuais, o qual avaliará a 

pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do referido 

provimento. Após a expedição da certidão, intime-se a exequente para 

sua retirada. Em seguida, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 08 de 

março de 2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 803798 Nr: 10255-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO

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

DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito, nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Em sendo encontrado bens passíveis de penhora, deverá o 

exequente requerer a retomada da marcha processual perante este juízo, 

independente de recolhimento de custas processuais, o qual avaliará a 

pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do referido 

provimento. Após a expedição da certidão, intime-se o exequente para 

sua retirada. Em seguida, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 08 de 

março de 2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896182 Nr: 27132-38.2014.811.0041

 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: WANDERLEI RODRIGUES DA SILVA, JANER GERALDA 

DA MOTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração apresentados às fls. 235/240 

são tempestivos. Sendo assim, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida 

para ofertar suas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 358588 Nr: 28933-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BASILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ELÍZIO OSVALDO GALVÃO 

FILIZZOLA, J. M. F, ANTÔNIO ELÍZIO OSVALDO GALVÃO FILIZZOLA, 

ESPOLIO RAHIN DA GLORIA GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TÂNIA Mª SOUZA S. FERREIRA - OAB:3926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, valdecir calça - OAB:5247

 deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos 

pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos:“Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento;III - corrigir erro material.”No caso em comento, o embargante 

alega omissão entre a decisão e as provas carreadas aos autos. Todavia, 

está consolidado pelos Tribunais Superiores que as inconformidades 

devem estar presentes no bojo da decisão recorrida, e não entre esta e 

entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos 

autos.Na verdade, pretende a modificação da decisão, sendo a via dos 

embargos inadequada à sua pretensão.Nesse sentido a 

jurisprudência:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)Assim, REJEITO os embargos.DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita ao Embargante Antônio Elizio Osvaldo 

Galvão Filizzola, conforme requerido a p.122/129.Intimem-se as partes da 

presente decisão, cientificando que o prazo para interposição de novos 

recursos fluirá a partir da publicação desta, nos termos do art. 1.026 do 

NCPC.Cuiabá, 28 de fevereiro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1061318 Nr: 51567-42.2015.811.0041

 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: WELLINGTON MARTINS ARAUJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAGT S/A AGROPECUÁRIA, GARON RIBEIRO 

MORAES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE R S CAMPOS - 

OAB:7438, CASSIO FELIPE MIOTTO - OAB:7252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6.249-MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7.348-MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) ALEXANDRE 

RICARDO DA S. CAMPOS, 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.: 727285 Nr: 23141-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - OAB:4972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 856405 Nr: 58716-60.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Desta forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela 

provisória de urgência de natureza cautelar, indefiro os pedidos 

formulados na petição de p. 168/183.Nos termos do § 1º, do artigo 77, do 

Código de Processo Civil, advirto a autora a cumprir com exatidão a ordem 

judicial, deixando de criar embaraços à sua efetivação, sob pena de 

aplicação da multa prevista no § 2º do mesmo artigo.Certifique o decurso 

do prazo da autora para impugnar a contestação e intimem-se as partes 

para manifestarem interesse na produção de provas, especificando-as e 

justificando a pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias.Este processo 

integra a Meta 02/CNJ e deve ser julgado com prioridade. Portanto, 

cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1076100 Nr: 58041-29.2015.811.0041

 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: HILVANETE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, VART, 

HILVANETE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, ETR, CRT, ART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que procedo a intimação dos requeridos para efetuarem o 

depósito. Conforme determinado na sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1027260 Nr: 35509-61.2015.811.0041

 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: DIEGO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA 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 nº 35509-61.2015.811.0041

Código 1027260

Vistos

Homologo a desistência do recurso de apelação.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Diego Camargo em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros. Assim, promovam-se as 

devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, através de seus patronos, 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.

Na hipótese de o devedor ser representado pela Defensoria Pública ou 

quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do NCPC e tiverem sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do 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 o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 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, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 08 de março de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357183 Nr: 27570-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SOUZA FERRI - 

OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MIGUEL SOUZA FERRI, para devolução dos 

autos nº 27570-74.2008.811.0041, Protocolo 357183, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 893457 Nr: 25535-34.2014.811.0041

 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: VENIS AZEVEDO DOS ANJOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAMÃE CANGURU LTDA - EPP, AROLDO 

PEIXOTO DA SILVA, ANTONIO MANUEL CARDOSO FERNANDES, RENE 

DIAZ RODRIGUES, KELY CORINE, MARCIA CRISTINA VIEIRA ANGELA 

FARIA, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, ANA PAULA 

ANTONINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6551-A, JENYFFER KELLE P. BASSAN - OAB:19.661/MT, MELISSA 

FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, ROMULO 

BASSI SARDANHA - OAB:10.423, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 Certifico que, nos termos do Provimento 56/2007, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para impugnar as 

contestações apresentadas às fl. 495/506 e 527/576.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002508-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO QUEIROZ MAIA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1002508-63.2018.8.11.0041 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 

10:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005668-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE CARLITA REIS BEZERRA SYKES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005668-96.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de inexigibilidade de débito c/c tutela de urgência proposta pelo 

Greici Carlita Reis Bezerra Sykes contra Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. Narra a inicial 

que a autora, responsável pela Unidade Consumidora n.º 6/1197645-3, foi 

surpreendida com o recebimento de fatura referente ao mês de julho de 

2017, referente a recuperação de consumo no valor de R$2.244,12. 

Afirma que por discordar da cobrança imposta compareceu ao PROCON 

para promover reclamação administrativa. Alega que a cobrança é ilegal e 

abusiva, uma vez que a inspeção foi realizada de forma unilateral. Postula 

a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, para o fim de 

determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

da Unidade Consumidora n.º 6/1197645-3. No mérito, requer a declaração 

de inexigibilidade da dívida referente à fatura. É o relatório. Decido. A 

pretensão almejada pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. 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.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. A relação em 

comento é de consumo, cabendo a aplicação das regras do Código de 

Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 42 que nenhum 

consumidor inadimplente será exposto a ridículo por ocasião da cobrança 

de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. In casu, a fatura no valor de R$2.244,13, pendente de 

pagamento é pretérita, já que diz respeito à recuperação de consumo não 

faturado do período, e, segundo a autora, não condiz com a realidade, 

discordando dos valores da mesma. Desta forma, a ré não pode 

fundamentar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na referida 

UC, conforme assente entendimento jurisprudencial, consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO- 

DIREITO PÚBLICO – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS- IMPOSSIBILIDADE. O STJ 

pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos.” (AI 57907/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 

27/03/2014) Negritei “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CORTE NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO PRETÉRITO – ILEGALIDADE 

RECONHECIDA – IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME NO SERASA – 

IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DO 

“MERITUN CAUSAE” E CONSEQUENTE SUPRESSÃO DE INSTANCIA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1-Débito que gerou a 

interrupção do fornecimento de água da Agravante refere-se a débito 

pretérito. Assim, considerando que o débito cobrado pela concessionária 

é antigo e consolidado, e não decorrente de fatura atual, mostra-se 

incabível permitir o corte de água, caso contrário, seria chancelar ato 

coativo e constrangedor ao consumidor, devendo tal quantia ser 

reivindicada na via ordinária de cobrança, consoante dispõe o artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. 2-Com relação a não inclusão do nome 

da Agravante no SERASA, o pedido não deve ser acolhido uma vez que 

os elementos constantes nos autos impedem o reconhecimento da 

ilegalidade dos débitos em discussão, bem como estaria entrando no 

mérito da questão e promovendo a supressão de instância.” (AI 

30596/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/11/2013, Publicado no DJE 16/12/2013) Insta 

consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de energia elétrica é 

considerado essencial e deve ser prestado pelas concessionárias de 

forma adequada, eficiente e segura, nos termos do disposto no artigo 22 

do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si 

ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 
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outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas 

a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste 

código.” Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do 

direito da autora está consubstanciada nos documentos colacionados nos 

autos, os quais demonstram, nesse juízo de cognição sumária, que a 

fatura com vencimento para o dia 29/09/2017, no valor de R$2.244,13, se 

refere à recuperação de consumo não faturado. O perigo de dano é 

evidente, haja vista a real possibilidade de a ré interromper o fornecimento 

de energia elétrica na UC da autora. Registro que a medida é reversível a 

qualquer tempo. Posto isto e, presentes os requisitos autorizadores, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e determino que a ré se 

abstenha de interromper ou reestabeleça, conforme o caso, o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.º 

6/1197645-3. Intime-se a ré para cumprimento da liminar concedida em 24 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para 

o caso de descumprimento. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à autora. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 02/07/2018 às 10:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de março de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004225-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. H. COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004225-13.2018.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: A. 

J. H. COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME Vistos. Trata-se de ação de 

rescisão por desequilíbrio econômico-atuarial com pedido sucessivo de 

revisão contratual e tutela de urgência proposta pela Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico em desfavor de A. J. H. Comércio de 

Carnes Eirelli - ME, aduzindo que em março/2000 firmou contrato com a ré 

de prestação de serviços médicos e hospitalares na modalidade “coletivo 

empresarial”, denominado Unimed Fácil. Alega que em análise gerencial do 

contrato foi constatado que, no exercício de 2016, a receita de 

contraprestações dos planos mantidos pela ré está inferior à soma das 

despesas assistenciais suportadas pela operadora, o que lhe vem 

causando prejuízos econômicos, denominado de desequilíbrio 

econômico-financeiro. Relata que atualmente o contrato se encontra com 

apenas 03 beneficiários e que a sinistralidade está maior que a meta 

estabelecida. Justifica que por meio desta ação pretende restabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato e oferecer alternativas ao réu 

para que não alegue eventual imposição de politica de preços desmedidos 

e tampouco a formação de “clausula de barreira” para afastar os usuários 

da relação contratual por impossibilidade financeira. Requer o deferimento 

da tutela de urgência, a fim de determinar à ré que se manifeste quanto à 

rescisão do contrato e/ou opte de continuidade do contrato, pela 

modificação equitativa das condições contratuais por meio de reajuste, 

aquisição de nova modalidade de plano, qual contempla maior equilíbrio. A 

inicial veio instruída com contratos, análise financeira e documentos 

constitutivos. É o relatório. Decido. A tutela pretendida pela autora é a 

tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC.: “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 a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier 

comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o 

periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a 

frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista 

dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487). Logo, para o deferimento da tutela 

almejada pela autora deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito 

e o perigo da demora. A autora pretende que a ré manifeste o interesse 

pela rescisão do contrato ou caso opte pela continuidade do contrato, seja 

realizada aquisição de nova modalidade de plano, qual contempla maior 

equilíbrio. Em que pese os relevantes argumentos, em análise cuidadosa 

dos autos e documentos, verifico que a autora sequer procedeu a 

notificação da ré para uma tentativa de acordo na esfera administrativa. O 

art. 17 da Resolução Normativa n. 195, Agencia Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, que dispõe, regulamenta e orienta a contratação de 

planos de saúde privados e coletivos dispõe: “Art. 17 As condições de 

rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados 

de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem 

também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. 

Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por 

adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente 

após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação 

da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” Igualmente, as 

cláusulas XVIII e XIX preveem a possibilidade de reajuste e/ou rescisão do 

contrato, desde que cumpra os dispositivos ali pactuados. A cláusula XX, 

item 20.6 do contrato dispõe: “Reajuste. Os preços ora pactuado serão 

reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data de início do 

Contrato, observando-se o desequilíbrio financeiro gerado pela utilização 

excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade 

econômica/financeira do contrato, ou ainda o aumento dos custos médicos 

e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Medicos – Tamb e 

Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso, cabendo a Contratada informar ao 

Contratante, bem como a ANS – Agencia Nacional de Saude Suplementar, 

o índice de reajuste aplicado.” Quanto a vigência e a possibilidade 

rescisão, o contrato prevê nos itens 21.1, 21.2 21.4: “21.1. A duração do 

presente contrato será de 12 (doze) meses, começando a vigorar a partir 

de sua assinatura, para efeito de reajuste anual, e da assinatura, para 

efeito de reajuste anual, e da assinatura da proposta de adesão de cada 

beneficiário, para efeitos de contagem de carência. 21.2 Após a primeira 

vigência o presente contrato prorroga-se, automaticamente, por prazo 

indeterminado, caso não haja manifestação por escrito de nenhuma das 

partes até o 11º (décimo primeiro mês), e sem incidência de taxa de 

renovação. 21.4. Fica resguardado o direito de rescisão unilateral a 

qualquer tempo, para ambas as partes, observadas as disposições 

contratuais, mediante prévio aviso de sessenta dias, por escrito, e a 

devolução, por parte da contratante, dos cartões magnéticos e outros 

documentos análogos, fornecidos pela contratada.” Ante o exposto, como 

não constato o perigo na demora que autorizaria a concessão da tutela 

antes da formação do contraditório, indefiro o pedido de urgência. Com 

advento do CPC/2015 ficou determinado pelo art. 334, § 1º que as 

audiências de conciliação deverão ser realizadas por conciliador ou 

mediador. A par disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, 

designo o dia 19 de junho de 2018 (19/06/2018) às 08:30 horas para a 

audiência de conciliação, 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 
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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 contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 

09 de março de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004225-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. H. COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004225-13.2018.8.11.0041 

AUTOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: A. 

J. H. COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME Vistos. Trata-se de ação de 

rescisão por desequilíbrio econômico-atuarial com pedido sucessivo de 

revisão contratual e tutela de urgência proposta pela Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico em desfavor de A. J. H. Comércio de 

Carnes Eirelli - ME, aduzindo que em março/2000 firmou contrato com a ré 

de prestação de serviços médicos e hospitalares na modalidade “coletivo 

empresarial”, denominado Unimed Fácil. Alega que em análise gerencial do 

contrato foi constatado que, no exercício de 2016, a receita de 

contraprestações dos planos mantidos pela ré está inferior à soma das 

despesas assistenciais suportadas pela operadora, o que lhe vem 

causando prejuízos econômicos, denominado de desequilíbrio 

econômico-financeiro. Relata que atualmente o contrato se encontra com 

apenas 03 beneficiários e que a sinistralidade está maior que a meta 

estabelecida. Justifica que por meio desta ação pretende restabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato e oferecer alternativas ao réu 

para que não alegue eventual imposição de politica de preços desmedidos 

e tampouco a formação de “clausula de barreira” para afastar os usuários 

da relação contratual por impossibilidade financeira. Requer o deferimento 

da tutela de urgência, a fim de determinar à ré que se manifeste quanto à 

rescisão do contrato e/ou opte de continuidade do contrato, pela 

modificação equitativa das condições contratuais por meio de reajuste, 

aquisição de nova modalidade de plano, qual contempla maior equilíbrio. A 

inicial veio instruída com contratos, análise financeira e documentos 

constitutivos. É o relatório. Decido. A tutela pretendida pela autora é a 

tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC.: “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 a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier 

comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o 

periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a 

frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista 

dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487). Logo, para o deferimento da tutela 

almejada pela autora deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito 

e o perigo da demora. A autora pretende que a ré manifeste o interesse 

pela rescisão do contrato ou caso opte pela continuidade do contrato, seja 

realizada aquisição de nova modalidade de plano, qual contempla maior 

equilíbrio. Em que pese os relevantes argumentos, em análise cuidadosa 

dos autos e documentos, verifico que a autora sequer procedeu a 

notificação da ré para uma tentativa de acordo na esfera administrativa. O 

art. 17 da Resolução Normativa n. 195, Agencia Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, que dispõe, regulamenta e orienta a contratação de 

planos de saúde privados e coletivos dispõe: “Art. 17 As condições de 

rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados 

de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem 

também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. 

Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por 

adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente 

após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação 

da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” Igualmente, as 

cláusulas XVIII e XIX preveem a possibilidade de reajuste e/ou rescisão do 

contrato, desde que cumpra os dispositivos ali pactuados. A cláusula XX, 

item 20.6 do contrato dispõe: “Reajuste. Os preços ora pactuado serão 

reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data de início do 

Contrato, observando-se o desequilíbrio financeiro gerado pela utilização 

excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade 

econômica/financeira do contrato, ou ainda o aumento dos custos médicos 

e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Medicos – Tamb e 

Tabelas dos Hospitais de Mato Grosso, cabendo a Contratada informar ao 

Contratante, bem como a ANS – Agencia Nacional de Saude Suplementar, 

o índice de reajuste aplicado.” Quanto a vigência e a possibilidade 

rescisão, o contrato prevê nos itens 21.1, 21.2 21.4: “21.1. A duração do 

presente contrato será de 12 (doze) meses, começando a vigorar a partir 

de sua assinatura, para efeito de reajuste anual, e da assinatura, para 

efeito de reajuste anual, e da assinatura da proposta de adesão de cada 

beneficiário, para efeitos de contagem de carência. 21.2 Após a primeira 

vigência o presente contrato prorroga-se, automaticamente, por prazo 

indeterminado, caso não haja manifestação por escrito de nenhuma das 

partes até o 11º (décimo primeiro mês), e sem incidência de taxa de 

renovação. 21.4. Fica resguardado o direito de rescisão unilateral a 

qualquer tempo, para ambas as partes, observadas as disposições 

contratuais, mediante prévio aviso de sessenta dias, por escrito, e a 

devolução, por parte da contratante, dos cartões magnéticos e outros 

documentos análogos, fornecidos pela contratada.” Ante o exposto, como 

não constato o perigo na demora que autorizaria a concessão da tutela 

antes da formação do contraditório, indefiro o pedido de urgência. Com 

advento do CPC/2015 ficou determinado pelo art. 334, § 1º que as 

audiências de conciliação deverão ser realizadas por conciliador ou 

mediador. A par disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, 

designo o dia 19 de junho de 2018 (19/06/2018) às 08:30 horas para a 

audiência de conciliação, 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 contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 

09 de março de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014991-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DOS SANTOS OAB - RO4878 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

IVAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014991-96.2016.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que a parte autora não se manifestou sobre a certidão de ID 

11424896, devolva-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 393 CNGC/ 

TJ MT. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de março de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005037-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA (RÉU)

ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005037-55.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOAO FRANCISCO DE CAMPOS RÉU: ASSOC DOS 

PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB, UNIAO SEGURADORA S.A. 

- VIDA E PREVIDENCIA Vistos. Trata-se ação ordinária proposta por João 

Francisco de Campos em desfavor de Associação dos Profissionais 

Liberais Universitários do Brasil (APLUB) e União Seguradora S/A, 

aduzindo, em síntese, que no final da década de 1980, aderiu aos planos 

de renda mensal reajustável e pecúlio múltiplo reajustável, cujo numero de 

inscrição 4561856. Relata que no início da década de 1990, buscando 

complementar sua renda, bem como se assegurar na eventualidade de 

acidentes pessoais e morte, aderiu a mais três planos junto à ré, 

totalizando a aderência de 06 (seis) planos de pecúlio, renda mensal 

ajustável e acidentes pessoais. Narra que após recolher fielmente por 

mais de duas décadas aos referidos planos, passou a sofrer com 

ausência de informações e transparência por parte da ré, que se limitou a 

responder vagamente as suas indagações sobre qual valor passaria a 

receber. Discorda do valores informados, eis que recolhe mais que o 

dobro do que lhe foi ofertado. Alega que notificou as rés, sendo que a 

União Seguradora se limitou a responder que as apólices de seguro não 

preveem o resgate em vida e a Aplub informou que os planos não 

possibilitam concessão de resgate e/ou devolução de contribuições. Não 

concorda com a resposta, haja vista que no contrato da década de 80 e 

90 há previsão de resgate, denominado de carregamento. Requer o 

deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a imediata 

suspensão da obrigação do pagamento e, consequentemente, cessem as 

cobranças por parte das rés referente aos seis planos, inscrição n. 

4561856; determine o imediato início do pagamento do beneficio da 

aposentadoria, no valor de R$ 3.384,56. E, ainda, em caráter liminar, que 

as rés tragam aos autos cópia dos contratos firmados. No mérito, a 

confirmação da liminar, declaração de rescisão dos contratos, com a 

condenação das rés, solidariamente, à restituição total dos valores 

recolhidos, bem como a indenização por dano moral, no valor de R$ 

30.000,00. É o relatório. Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil 

dispõe: “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.” (destaquei) Sobre a tutela de urgência, Teresa 

Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente 

voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para evitar um 

prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do 

dano ou a frustração integral da provável decisão favorável).” (In 

Primeiros comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. 

Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei). Deste modo, 

para o deferimento da tutela almejada pelo autor deve estar evidenciada a 

probabilidade do seu direito e o perigo da demora. O autor assevera que 

vem contribuindo há mais de duas décadas aos planos e agora que 

preenche aos requisitos para o recebimento da sua aposentadoria, as rés 

se negam a implementar o beneficio na forma pactuada e, ainda, não lhe 

dão o respaldo necessário quanto às informações solicitadas. Entretanto, 

em que pese a relevância dos fatos narrados na exordial, tempo de 

contribuição, valores pagos e idade do autor, os contratos firmados ainda 

não foram apresentados, de modo que não há como, nesta fase de 

cognição sumária, autorizar a suspensão do pagamento das contribuições 

e/ou determinar o imediato pagamento da aposentadoria almejada. 

Outrossim, o pedido meritório é de rescisão dos contratos, o que conflita 

com um dos pedidos antecipatórios, qual seja, o de inicio de pagamento da 

aposentaria. Por último, não devemos confundir o “perigo da demora” com 

a “urgência financeira”, eis que somente o primeiro autoriza a concessão 

da tutela de urgência, esta não demonstrada nos autos. Posto isto, 

ausentes os requisitos autorizadores indefiro a tutela provisória de 

urgência. O pedido da tutela de urgência poderá ser reapreciado após a 

formação do contraditório, se requerido novamente. No entanto, determino 

que as rés tragam aos autos, juntamente com a contestação, cópia de 

todos os contratos firmados com o autor relativos aos planos discutidos 

neste processo, bem como extrato atualizado dos valores recolhidos. Com 

advento do CPC/2015 ficou determinado pelo art. 334, § 1º que as 

audiências de conciliação deverão ser realizadas por conciliador ou 

mediador. A par disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, 

designo o dia 19 de junho de 2018 (19/06/2018) às 08:00 horas para a 

audiência de conciliação, 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. Citem-se e intimem-se as rés 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 contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Defiro o pedido de inclusão 

no Sistema PJE da ré Royal Brasil Administração Empreendimentos e 

Participações Ltda. no polo passivo da demanda. Intimem-se todos. 

Cuiabá, 12 de março de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033389-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON MUNDIM DA ROSA (AUTOR)

DANIELA CRISTIAN FIGUEIREDO ACOSTA BIANCHINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI OAB - MT14453 (ADVOGADO)

ANDRE PEREIRA FERRAZ OAB - MT16936 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GERALDO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033389-57.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O réu foi 

devidamente citado ID11444475. Em audiência de conciliação, as partes 

acordaram quanto à redesignação da audiência de conciliação para as 

tratativas visando a composição (ID 11664015). O autor compareceu nos 

autos (ID 11767187) informando que não possui mais interesse na 

audiência de conciliação, e, pugnou pela reanalise do pedido liminar já 

indeferido sob ID 10618963. Entretanto, nos termos do art.334,§4° do CPC, 

a audiência de conciliação só não será realizada se ambas as partes 

informarem que não possuem interesse na composição. Quanto ao pedido 

liminar, tendo a decisão de ID determinado que o valores a títulos de 

alugueis sejam depositados nos autos, e diante a informação de que os 

locatários Vagner e Rosilene entabularam acordo junto a Imobiliária Ribeiro 
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Administradora de Imóveis LTDA, referente aos alugueis em atraso, 

forçoso se faz determinar que o valor devido pelos inquilinos e objeto de 

transação entre elas e a Imobiliária Ribeiro seja depositado nos autos. 

Posto isto, INTIME-SE a Imobiliária Ribeiro Administradora de Imóveis LTDA, 

para que deposite quaisquer valores referentes a locação do imóvel objeto 

da presente ação. Considerado o previsto no art. 334,§4° do CPC/15 

redesigno o dia 21/05/2018 às 12:00 para realização da audiência de 

conciliação, que será realizado pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Quanto ao pedido de reanalise da liminar, em atendimento ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte ré, para que 

se manifeste, em 05 (cinco) dias. Cadastre-se o advogado do réu, 

informado sob ID11664015, no sistema PJE. Intimem-se todos da audiência 

redesignada. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de março de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019327-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO BRIANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELA BETONI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA INES BETONI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para cumpri o 

determinado no ofício de ID 12156446, prazo 05 dias. 12 de março de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014479-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO EMBOAVA DIAS (AUTOR)

JOAO MARCELO GUIMARAES FERNANDES BORGES (AUTOR)

ANDRE LUIZ EMBOAVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALFREDO SILVA (RÉU)

SONIA REGINA BUSANELLO DE MEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT0006743A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar sobre os 

embargos monitórios, no prazo de 15 (quinze) dias. 12 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014448-59.2017.8.11.0041

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:

D BORBA FERREIRA - ME (EXECUTADO)

DANILO BORBA FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 12 de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012550-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F & R INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PEREIRA (RÉU)

A. L. DE MIRANDA - ME (RÉU)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 12 

de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028363-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGILISE COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISLAINE QUIRINO NOGUEIRA SILVA 96528567115 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar sobre os 

Embargos Monitórios, bem como, apresentar contestação à Reconvenção, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 12 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026762-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M DE S UCHOA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 12 

de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020336-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E T LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367/O (ADVOGADO)

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706/O-O (ADVOGADO)

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059 (ADVOGADO)

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (EXECUTADO)

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para manifestarem-se sobre a 

petição de ID 11695445, no prazo 05 dias. 12 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014727-45.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA DIAS DE LIMA - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito no, prazo 05 dias. 12 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001089-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUEDES GODOY NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001089-08.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: SEBASTIAO GUEDES GODOY NETO REQUERIDO: LOTUFO 

ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. Observa-se que a parte 

Autora não identificou os documentos junto ao sistema PJE conforme 

estabelece o artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP, in verbis: Art. 13-A. 

Será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização 

dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de 

forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. – grifei. O Requerente ao anexar os documentos que 

acompanham sua inicial identificou os mesmos como “DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS”, o que dificulta o exame dos autos digitais. Desse 

modo, intime-se a parte requerente para emendar a inicial, em 15 (quinze) 

dias, procedendo nova juntada dos documentos que acompanham a inicial, 

identificando cada um deles conforme a norma acima, sob pena de 

indeferimento da exordial. Com a emenda, proceda a exclusão dos 

documentos juntados de forma equivocada com a inicial. Após, 

imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003440-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003440-51.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 

11:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003501-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003501-09.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 

11:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003644-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003644-95.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 

12:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004349-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004349-93.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 
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BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 

12:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004718-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004718-87.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005157-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005157-98.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 

08:30 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005151-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. S. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA OAB - MT22664/O (ADVOGADO)

MARINA PINTO SANTANA VIEIRA OAB - 569.106.491-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

VAREJOCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005151-91.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ADEMIR JUNIOR SANTANA VIEIRA REPRESENTANTE: 

MARINA PINTO SANTANA VIEIRA REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, 

VAREJOCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME Vistos etc. 

Intime-se a parte Autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando o endereço eletrônico das partes (art. 319, II, Código de 

Processo Civil) e a opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação (art. 319, VII, Código de Processo Civil), sob pena de 

indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil). Decorrido o prazo, certifique o necessário e venham os 

autos conclusos. Considerando que a inicial foi juntada em duplicidade, 

determino a exclusão do sistema PJE do documento de id n. 12010586. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005730-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO)

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA VALADARES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005730-39.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA EXECUTADO: VANDA 

VALADARES CARDOSO Vistos etc. Observa-se que o Exequente não 

identificou os documentos junto ao sistema PJE conforme estabelece o 

artigo 13-A da Resolução n. 04/2016/TP, in verbis: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade. – grifei. O Exequente ao anexar os documentos que 

acompanham sua inicial identificou os mesmos como “Manoel x Vanda”, o 

que dificulta o exame dos autos digitais. Desse modo, intime-se o 

Exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

procedendo nova juntada dos documentos que acompanham a inicial, 

identificando cada um deles conforme a norma acima, sob pena de 

indeferimento da exordial. Com a emenda, proceda a exclusão dos 

documentos juntados de forma equivocada com a inicial. Após, 

imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023597-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSO ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 12 

de março de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001446-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENALDO EZEQUIEL DAMACENO (AUTOR)

ZILDA DIAS DAMACENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001446-85.2018.8.11.0041 

AUTOR: RENALDO EZEQUIEL DAMACENO, ZILDA DIAS DAMACENO RÉU: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. 

Determino que o Requerente emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando a fundamentação jurídica do pedido de antecipação de 

tutela, sob pena de não apreciação do pedido. No mesmo prazo acima 

fixado, determino que o Requerente comprove que não possui condições 

financeiras para arcar com as custas e taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento do benefício da justiça gratuita. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005774-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. D. P. S. (REQUERENTE)

C. M. C. D. P. L. (REQUERENTE)

WILLIAN DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS CANDIDO DA SILVA OAB - MT0016552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005774-58.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: WILLIAN DOS SANTOS LARA, CIBELE MARIA CORREA DE 

PADUA LARA, RICARDO ANTONIO DE PADUA SANTOS Vistos etc. 

Determino a imediata redistribuição do presente feito para uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002378-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1002378-73.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 

10:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003092-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1003092-33.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 

10:30 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005363-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1005363-15.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 

09:00 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Determino 

que a parte Requerente comprove o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030799-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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. 12 de março de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 
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Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001198-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001198-22.2018.8.11.0041 

AUTOR: VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. As Requeridas interpuseram 

Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1002056-79.2018 insurgindo-se 

contra a decisão de id n. 11485686 que deferiu a tutela de urgência na 

forma reivindicada na inicial. Em sede de retratação, não vislumbro 

qualquer motivo que enseje a mudança da decisão concedida, de modo 

que a mantenho por seus próprios fundamentos. Por tal motivo, oficie-se a 

3ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça prestando as 

informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator. Aguarde a realização 

da audiência conciliatória. Considerando que a decisão de id n. 12139496 

não pertence ao presente feito, determino a sua exclusão do sistema PJE. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1096347 Nr: 8993-67.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELO VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES PALÁCIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 887569 Nr: 21647-57.2014.811.0041

 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: CÉLIA ROSA TAQUES DE OLIVEIRA

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

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

ANDRADE - OAB:9395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 16046 Nr: 9407-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 Vistos.

Considerando o conteúdo da decisão exarada nos autos de cód. 944013, 

declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo (art. 145, §1º do CPC), para 

processar e julgar este feito.

Ressalto, que o aludido dispositivo legal - art. 145, § 1º, do Código de 

Processo Civil de 2015 -, em vigor desde 18.03.2016, gerou a revogação 

da Resolução nº 82/2009-CNJ, conforme decisão plenária do Conselho 

Nacional de Justiça de 30.8.2016.

No mesmo sentido, houve declaração de perda superveniente da ADI 

4260/DF, com a consequente extinção da mesma sem julgamento.

Destarte, desnecessário eventual comunicação e/ou exposição das 

razões da aludida suspeição, conforme expresso no dispositivo legal.

Cumpra-se, o disposto no Art. 347 da CNGC que dispõe: Art. 347 – CNGC 

– “Para mais fácil identificação visual de situações processuais e sem 

prejuízo do disposto no art. 1.372 da CNGC, o gestor judiciário colocará no 

dorso dos autos tarjas coloridas, com os seguintes significados: (...) IX - 

Duas tarjas vermelhas - impedimento/suspeição do Juiz titular;”.

Por fim, remetam-se, imediatamente, os autos ao meu substituto legal.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

inserido na Meta 2/2018-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 714695 Nr: 8977-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUPER SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE RODRIGUES 

HABOWSKY - OAB:34.206 OAB/SC, PAULO MORAIS LOPES - 

OAB:33987 OAB/PR, THAMARA GROSSL RABELO - OAB:28.510 

OAB/SC

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da correspondência devolvida, no prazo de cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 759061 Nr: 11339-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF - ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVELAND PREMIER MINERAÇÃO LTDA, SJ 

INDUSTRIA MECÂNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WLADIA BULHÕES PERRUPATO 

GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS MARTINS FILHO - 

OAB:7.545-GO, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do Executado 

para manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 

(cinco) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 887012 Nr: 21248-28.2014.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: DORAMI DE BARROS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Bruno Rodrigues Fermino

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001196-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DE FIGUEIREDO ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001196-52.2018.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDIO ANTONIO DE FIGUEIREDO ALMEIDA RÉU: TELEVISAO 

RONDON LTDA Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 

2018, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000622-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000622-29.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 

2018, às 08:00 horas, a ser realizada na sala 03 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, 

Código de Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo 

Civil). Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código 

do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000692-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TEIXEIRA DE MOURA (AUTOR)

LAERCIO DONIZETI DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. (RÉU)

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000692-46.2018.8.11.0041 

AUTOR: LAERCIO DONIZETI DE MOURA, SILVANA TEIXEIRA DE MOURA 

RÉU: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 08:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001388-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PIRES CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT0006413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001388-82.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALEXANDRE PIRES CUNHA RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. 

Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código 

de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 03 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 
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Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001457-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001457-17.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Acerca da 

assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu 

artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, 

possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos 

para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em exame, 

embora os argumentos contidos na exordial, verifica-se que o Requerente 

é advogado atuante nesta capital e possui inúmeros processos contra o 

Banco do Brasil, presumindo que o mesmo patrocinava diversas causas e 

possui condições financeiras para arcar com as custas e taxas judiciais, 

ainda mais porque o valor da causa não é alto. Salienta-se, ainda, que a 

declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo 

o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em 

sentido contrário, como na hipótese. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo Requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003131-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003131-30.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, 

RODRIGO MISCHIATTI RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Acerca da 

assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu 

artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, 

possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos 

para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em exame, 

embora os argumentos contidos na exordial, verifica-se que o Requerente 

é advogado atuante nesta capital e possui inúmeros processos contra o 

Banco do Brasil, presumindo que o mesmo patrocinava diversas causas e 

possui condições financeiras para arcar com as custas e taxas judiciais, 

ainda mais porque o valor da causa não é alto. Salienta-se, ainda, que a 

declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo 

o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em 

sentido contrário, como na hipótese. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo Requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003185-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003185-93.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Acerca da 

assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu 

artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, 

possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos 

para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em exame, 

embora os argumentos contidos na exordial, verifica-se que o Requerente 

é advogado atuante nesta capital e possui inúmeros processos contra o 

Banco do Brasil, presumindo que o mesmo patrocinava diversas causas e 

possui condições financeiras para arcar com as custas e taxas judiciais, 

ainda mais porque o valor da causa não é alto. Salienta-se, ainda, que a 

declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo 

o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em 

sentido contrário, como na hipótese. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 
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da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo Requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003228-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003228-30.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Acerca da 

assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu 

artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, 

possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos 

para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em exame, 

embora os argumentos contidos na exordial, verifica-se que o Requerente 

é advogado atuante nesta capital e possui inúmeros processos contra o 

Banco do Brasil, presumindo que o mesmo patrocinava diversas causas e 

possui condições financeiras para arcar com as custas e taxas judiciais, 

ainda mais porque o valor da causa não é alto. Salienta-se, ainda, que a 

declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo 

o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em 

sentido contrário, como na hipótese. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo Requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004021-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004021-66.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Acerca da 

assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu 

artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, 

possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos 

para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em exame, 

embora os argumentos contidos na exordial, verifica-se que o Requerente 

é advogado atuante nesta capital e possui inúmeros processos contra o 

Banco do Brasil, presumindo que o mesmo patrocinava diversas causas e 

possui condições financeiras para arcar com as custas e taxas judiciais, 

ainda mais porque o valor da causa não é alto. Salienta-se, ainda, que a 

declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo 

o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em 

sentido contrário, como na hipótese. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo Requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004178-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004178-39.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Acerca da 

assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil prevê em seu 

artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, 

possuem o direito no benefício, desde que haja insuficiência de recursos 

para pagamento das custas e despesas processuais. No caso em exame, 

embora os argumentos contidos na exordial, verifica-se que o Requerente 

é advogado atuante nesta capital e possui inúmeros processos contra o 

Banco do Brasil, presumindo que o mesmo patrocinava diversas causas e 

possui condições financeiras para arcar com as custas e taxas judiciais, 

ainda mais porque o valor da causa não é alto. Salienta-se, ainda, que a 

declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, podendo 

o pedido de justiça gratuita ser indeferido quando houver elementos em 

sentido contrário, como na hipótese. Nesse sentido: ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício. (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 
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indefiro o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo Requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003507-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838/O (ADVOGADO)

LUCIENE DE ALMEIDA OAB - 015.191.201-76 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1003507-16.2018.8.11.0041 

AUTOR: MAXSUELEM ALMEIDA RAMOS REPRESENTANTE: LUCIENE DE 

ALMEIDA RÉU: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 

09:30 horas, a ser realizada na sala 04 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a 

parte Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002202-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. MALVINA ALVES DA SILVA ajuizou a presente Ação 

Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos qualificados nos 

autos. A Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida suspenda a exigibilidade do débito em discussão, bem como, 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica na sua residência. A inicial 

veio acompanhada de documentos. Emenda a inicial contida em ID 

11924528. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda da inicial 

contida em ID 11924528, bem como, seus documentos. A tutela de 

urgência poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito resta evidenciada pelos 

documentos que instruíram a inicial, em especial os de id n. 11924618 e n. 

11586175, que demonstram que o débito em discussão encontra-se com 

consumo em valor exorbitante ao se comparar com a média de consumo 

aa unidade consumidora n. 6/258821-8, fazendo presumir suposta 

irregularidade na medição. Por sua vez, resta em evidência a urgência do 

pedido, uma vez que receber a notícia de corte no fornecimento de 

energia elétrica, por si só, causa a Requerente e a sua família, sem dúvida 

alguma, prejuízos de grande monta. Ainda mais, porque a demanda versa 

acerca de serviço de energia elétrica, bem considerado essencial à vida, 

saúde e à dignidade da pessoa humana, esta última fundamento da 

Constituição da República (art. 1º, inciso III, da CF). Desta forma, pelas 

provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, entendo 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil 

para deferimento da tutela pretendida pela Requerente. Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a 

concessionária requerida restabeleça, no prazo de 02 (dois) dias, o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de n. 

6/258821-8, tão somente em relação ao débito em questão, bem como, 

suspendo a exigibilidade do débito enquanto pender o feito de julgamento. 

Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro à parte Autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil, bem como, determino a prioridade de tramitação 

do presente feito, nos termos do art. 1048, I, do Código de Processo Civil. 

Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do 

Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante 

de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 12 de junho de 2018, às 09:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Sirva a 

presente decisão como mandado que deverá ser cumprida por Oficial de 

Justiça Plantonista.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001908-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

aleson junior batista (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001908-42.2018.8.11.0041 

AUTOR: FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIRO RÉU: ALESON JUNIOR 

BATISTA Vistos etc. FRANCISCA FERREIRA DE MEDEIRO ajuizou a 

presente Ação de Despejo por falta de Pagamento c/c Cobrança de 

Aluguéis e acessórios com pedido de Tutela de Urgência em face de 

ALESON JÚNIOR BATISTA, ambos já qualificados nos autos. A Autora 

objetiva reaver imóvel residencial situado no Apartamento nº. 1102, 

Edifício Garden 3 Américas, Avenida Arquimedes Pereira Lima, nº. 870, 

Bairro Jardim Leblon nesta Capital, locado para o Requerido, motivado pela 

falta de pagamento do aluguel e demais encargos, cumulando o pedido 

com tutela de urgência. Relata que a locatária deixou de pagar os aluguéis 

devidos e os encargos da locação conforme acordado, encontrando-se 
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em mora, totalizando o valor de R$22.275,48 (vinte e dois mil duzentos e 

setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Por fim, afirma que não 

restam alternativas senão buscar judicialmente o despejo cumulado com a 

cobrança de aluguéis com pedido de tutela de urgência. Emenda a inicial 

em ID 11663623. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda a inicial 

contida em ID 11663623, bem como, seus documentos, por consequência, 

determino a exclusão dos documentos contidos em ID 11554353 à ID 

11554844. A Tutela de urgência pleiteada deve ser deferida, vez que 

preenche os requisitos do art. 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil aliado ao que determina a Lei 8245/91. Como se sabe, com 

as novas alterações advindas com o Código de Processo Civil, a tutela 

provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência, como no caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil, o qual transcrevo: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. §1º. Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. §2º. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. §3º. A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: ‘’A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Feitas as necessárias ponderações, veio com a inicial 

prova inequívoca da existência da relação contratual (contrato de locação 

– id 11980516), no qual se percebe as características alegadas na 

exordial. Ademais, note-se que os documentos de id 11980527, id 

11980554 e id 11980557, a Requerente demonstra, a princípio, que o 

requerido encontra-se inadimplente com relação ao pagamento dos 

alugueis e os acessórios, bem como, que já o notificou. Desta maneira, 

resta presente a probabilidade do direito da autora, verificando-se de 

plano que a qualquer tempo o Requerido poderá retornar ao imóvel por 

ordem judicial, arcando neste caso a Autora com as despesas e prejuízos 

eventualmente suportados pelo Requerido, de modo que, fácil e 

integralmente reversível a tutela de urgência perseguida pela Autora, não 

havendo o que se falar em perigo da irreversibilidade da medida. O perigo 

de dano também está presente, pois o inadimplemento ou a mora pelo não 

pagamento dos alugueis, traz com certeza consequências a autora, 

máxime observamos que o montante do débito pendente. Ademais, verifico 

que o contrato de locação firmado entre as partes está desprovido de 

qualquer garantia prevista no art. 37 da Lei 8245/91, assim sendo, o caso 

em análise preenche os requisitos exigidos por Lei, de modo que o 

deferimento da tutela de urgência é medida adequada ao caso. Por fim, em 

que pese o disposto no §1º do art. 59 da Lei 8245/91 a qual dispõe acerca 

da necessidade de prestação de caução no valor de três alugueis, 

entendo ser a mesma dispensável aliado a mencionada hipossuficiência 

da autora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. 

DESPEJO. DETERMINADA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NO VALOR 

EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL, PARA APRECIAÇÃO DO 

PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. Desnecessária a caução de três meses a 

que se refere o art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. Além de notória a 

insuficiência de recursos por parte dos requerentes, a partir do evento da 

antecipação de tutela (art. 273, do CPC), o deferimento de pleito liminar de 

despejo não mais se sujeita às limitações do citado dispositivo, embora, via 

de regra, venha sendo exigida a prestação de caução, como forma de se 

harmonizar os dois regramentos. Precedentes desta Corte. Imperativo o 

acolhimento do inconformismo, para dispensar os agravantes da 

prestação de caução, devendo o juízo a quo apreciar o pedido liminar de 

despejo. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática. 

(Agravo de Instrumento Nº 70048557672, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos Santos Caminha, 

Julgado em 24/04/2012). Ainda no que se refere à necessidade de 

caução, embora ”o “caput” do art. 64 da Lei nº 8.245/91 não tenha 

ressalvado o inciso III do art. 9º, “dentre as obrigações do locatário 

consta, em primeiro lugar, a de pagar pontualmente o aluguel e os 

encargos da locação (inciso I do art. 23). Ora, “a falta de pagamento do 

aluguel implica, necessariamente, ocorrência de infração de obrigação 

legal (inciso II do art. 9º) e, nessa hipótese, dispensa-se a caução para a 

execução provisória do despejo” (RMS 3289/Adhemar Maciel, STJ). Assim 

é a lição de Sylvio Capanema de Souza: “Ora, é verdadeiramente absurdo 

que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto 

ao seu dever de pagar os alugúeis e encargos, ainda tenha de prestar 

caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para 

despejá-lo. “A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o 

contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave 

lesão patrimonial. “É evidente que houve erro de remissão. A lei 

certamente, queria incluir, no rol das exceções, o inciso III do artigo 9º, e 

não o II, como constou, por equívoco. “Até porque as demais infrações 

legais e contratuais, referidas no inciso II, são bem mais difíceis de aferir, 

que a falta de pagamento do aluguel. Dái não ser prudente que, na 

hipótese do inciso II, se faça a execução provisória, sem a garantia do 

juízo. “É imperioso que, no mais breve tempo possível, se corrija o erro, 

substituindo-se, no texto do artigo 64, o inciso II do artigo 9º, pelo seu 

inciso III. “(...) “A falta de pagamento do aluguel e encargos constitui, como 

é óbvio, uma infração contratual e legal. Ora, se a lei não exige caução 

para a hipótese da ação de despejo por infração legal e/ou contratual, 

também não a poderá exigir para a falta de pagamento, que se inclui na 

mesma causa de pedir. “Qualquer outra interpretação não terá a menor 

lógica, ainda mais se considerarmos que a falta de pagamento do aluguel é 

a mais grave de todas as infrações que o locatário pode cometer” (“A 

Nova Lei do Inquilinato Comentada”, Editora Forense, 1ª edição, 1993, 

págs. 253 e 254). Destarte, em virtude dos elementos trazidos aos autos, 

entendo que o pedido de liminar deve ser deferido sem a exigência da 

prestação de caução. Diante do exposto, presentes os requisitos 

estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência para determinar a saída do Requerido do imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de despejo forçado. Expeça-se imediatamente o 

mandado para citação e intimação da desocupação do imóvel no prazo de 

15 (quinze) dias, como fixado pelo presente decisum. Defiro os benefícios 

da gratuidade judicial em favor da Requerente, nos termos 98 do Código 

de Processo Civil. Cite-se a parte Requerida para contestar a presente 

ação no prazo de 15 dias, ou, querendo, efetuar no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da citação o pagamento do débito atualizado (Lei nº 

8.245/91, alterada pela Lei n. 12.112/09). Se for requerida a purgação, 

desde logo defiro o prazo de 05 dias, contados do protocolo da petição, 

para o locatário depositar o principal, multas previstas no contrato, juros 

de mora, correção monetária, custas e honorários advocatícios de 10% do 

valor do debito atualizado (art. 62, II da mencionada lei). Efetuado o 

depósito, se o locador em 15 dias alegar que a oferta não é integral e 

justificar a diferença, intime-se o locatário para complementar o depósito 

no prazo de 10 dias. Se não for complementado o depósito, o pedido de 

rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia 

depositada. Por fim, considerando que o presente feito é regulamentado 

pela Lei 8245/91, não há o que se falar em designação de audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, nos termos do art. 1046, §2º, do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004884-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGI IMPORT COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Regi Impor Com. De Peças para Veículos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 86 de 472



LTDA ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela em face de Tim 

Celular S/A, ambos qualificados na inicial. A Requerente relata que 

contratou junto à Requerida o plano TIM EMPRESA TARIFA FLAT para 

nove linhas telefônicas, no valor de R$ 925,20 (novecentos e vinte e cinco 

reais e vinte centavos). Alega que a Requerida passou a cobrar valores 

acima do contratado e os aparelhos telefônicos constantemente ficavam 

sem sinal, atrapalhando o desempenho da atividade comercial exercida. 

Argumenta que devido a falha na prestação dos serviços solicitou a 

portabilidade das linhas para outra operadora de telefonia, quando foi 

surpreendida com a cobrança de multa fidelidade, com a consequente 

inclusão de seu nome junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito. 

Aponta que a cobrança da multa é indevida. Requereu, em sede de tutela 

de urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário. 

Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra a inserção do nome da Requerente junto aos órgãos de 

inadimplentes (id n. 11973775), assim como nos documentos que 

acompanham a inicial, em especial na proposta da Requerida (id n. 

11973625) e nos Termos de Contratação (id n. 11973630 e 11973634), 

que não indicam, ao menos neste momento processual, a possibilidade de 

cobrança da multa fidelidade. O perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos a Requerente, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como, não causará danos a empresa Requerida. Logo, 

pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É 

lícita a determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a exclusão do 

nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Quanto a inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 11 de junho 

de 2018, às 10:00 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004684-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004684-15.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ELIZANGELA GONCALVES FERREIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Elizangela Gonçalves Ferreira 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido 

de Indenização por Dano Moral em face de Telefônica Brasil S/A, ambos 

qualificados na inicial. A Requerente pretende, em sede de tutela de 

urgência, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob 

o argumento, em síntese, de que a inscrição creditícia é indevida, pois não 

utilizou dos serviços de telefonia ofertados pela Requerida capaz de 

ensejar na cobrança de R$ 753,97 (setecentos e cinquenta e três reais e 

noventa e sete centavos). A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome da Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 11947461), bem como, na afirmação da Autora de que 

desconhece a dívida cobrada. O perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos à requerente, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em 

qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos ao requerido. Logo, pelas 

provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, o 

deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É 

lícita a determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 
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nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a exclusão do 

nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, referente ao débito em discussão. Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Caso não 

haja acordo, determino que a Requerida exiba com sua contestação os 

documentos indicados pela Requerente no pedido de item “4” da inicial. 

Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005660-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005660-22.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: FABIANE CRISTINA SILVA LEAL REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos etc. Fabiane Cristina Silva 

Leal ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em face 

de Clube Mais Administradora de Cartões LTDA, ambos qualificados na 

inicial. A Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida não efetue a cobrança de R$ 299,10 (duzentos e noventa e 

nove reais e dez centavos) e efetue a exclusão de seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito em relação à referida dívida, sob o argumento, em 

síntese, que não possui relação comercial com a Requerida capaz de 

ensejar na cobrança. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia no documento 

que demonstra que o nome da Requerente foi inserido nos órgãos de 

inadimplentes (id n. 12083533), bem como, na afirmação da autora de que 

desconhece a dívida cobrada. O perigo de dano é notório, uma vez que a 

negativação, por si só, acarreta prejuízos à Requerente, restando 

comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido. Ademais, não há 

que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil), pois em qualquer tempo esta poderá ser revertida, desde 

que presentes os requisitos, bem como não causará danos à Requerida. 

Logo, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, 

o deferimento da tutela pretendida faz-se necessário, pois presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “(...) 1. É 

lícita a determinação para a imediata retirada do nome do “consumidor” dos 

órgãos de proteção ao crédito quando este contesta, completamente, a 

relação jurídica subjacente à negativação tida por indevida, pois 

praticamente impossível a produção de prova negativa por parte dele, 

reversíveis os efeitos advindos da medida antecipatória, e, ainda, porque, 

do contrário, ele sentiria, durante todo o transcurso processual, as 

consequências deletérias inerentes aos registros negativos constantes 

nos órgãos de proteção ao crédito, que, como é cediço, atinge, em cheio, 

direitos personalíssimos tão caros. Inteligência do art. 273, I, do CPC, do 

art. 5º, V e X, da CF, do art. 186 do CC, e do art. 6º, VI, do CDC (...)” (AI 

7248/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015). Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar a exclusão do 

nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como, que a Requerida se abstenha de fazer qualquer 

cobrança, referente ao débito em discussão (R$ 299,10). Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite 

máximo de 30 (trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 11 de junho de 2018, às 11:00 horas, a ser 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Intime-se a parte 

Requerente através de seu advogado, DJE (art. 334, §3º, Código de 

Processo Civil). As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Intimem-se. 

Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014335-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA DE JESUS MOURA (RÉU)
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Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1014335-08.2017.8.11.0041 

AUTOR: CASSIO FELIPE MIOTTO RÉU: CECILIA DE JESUS MOURA Vistos 

etc. Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita por motivo do foro intimo. Consequentemente, determino que os 

autos sejam remetidos ao meu substituto legal. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001198-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1001198-22.2018.8.11.0041 

AUTOR: VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Amaggi Exportação e Importação 

LTDA ajuizou a presente Tutela de Urgência Cautelar em caráter 

Antecedente em face de Darcy Maciel Costa e Débora Pereira Lucas 

Costa, todos já qualificados na inicial. A requerente relata que é credora 

dos Requeridos na obrigação de entrega de 6.672.000,00 Kg (seis 

milhões, seiscentos e setenta e dois mil quilogramas) equivalente a 

111.200,00 (cento e onze mil e duzentas) sacas de 60 Kg (sessenta 

quilogramas) de soja em grãos a granel, relativos a safra 2017/2018 e 

objeto de Cédula de Produto Rural – CPR. Afirma que a obrigação venceu 

em 15/02/2018 e que foi estipulado que os primeiros colhidos seriam 

entregues para o cumprimento do compromisso firmado, contudo, até o 

presente momento não cumpriram o seu mister, bem como, afirma ter 

conhecimento de que os Requeridos estão depositando a soja colhida em 

empresas diversas da estipulada no negócio firmado. Requereu, em sede 

de tutela de urgência em caráter antecedente, o arresto e a remoção da 

quantidade de soja em grãos estipulada nas Cédulas de Produto Rural, 

bem como, que o arresto seja cumprido nas áreas especificadas nas 

Cédulas de Produto Rural e ainda, o deferimento de arresto sobre grãos 

de soja oriundos das lavouras de penhor, desviados, onde que que se 

encontre, incluindo todos os armazéns localizados na cidade de Sinop/MT, 

especialmente os da empresa Vale do Rio Verde Armazéns Gerais Ltda., 

NovaAgri e SIPAL. Com a inicial vieram documentos. Relatado o 

necessário. Decido. Pretende a Requerente a concessão da tutela de 

urgência cautelar em caráter antecedente, para o fim de determinar o 

arresto de grãos de soja na quantidade e propriedades especificadas em 

Cédula de Produto Rural, bem como, sobre o soja desviado para armazéns 

localizados na cidade de Sinop/MT. O artigo 305, caput, do Código de 

Processo Civil, que disciplina a tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente, estabelece: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à 

prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à 

possibilidade de concessão de liminar no procedimento da tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, os professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero afirmam: “Pode o autor 

requerer tutela cautelar liminarmente (art. 300, § 2º, CPC) – rigorosamente, 

uma antecipação da tutela cautelar. Pode o juiz concedê-la inaudita altera 

parte ou após justificação prévia. Da decisão cabe agravo de instrumento 

(art. 1.015, I, CPC).” (Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015.p. 319. Negritei.) Na hipótese dos autos, a 

probabilidade do direito da empresa autora (fumus boni iuris) está 

evidenciado nos documentos que instruem a inicial, em especial os 

documentos Id n. 12053900, 12053902, 12053904, 12053906, 12053908, 

12053910 e 12053912 que demonstram a existência do negócio noticiado 

na inicial, bem como, a obrigação dos Requeridos de entregar 

6.672.000,00 Kg (seis milhões, seiscentos e setenta e dois mil 

quilogramas) equivalente a 111.200,00 (cento e onze mil e duzentas) 

sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos a granel, 

relativos a safra 2017/2018. Por sua vez, o perigo de dano se 

consubstancia na possibilidade de gerar graves prejuízos à atividade 

comercial que a autora exerce, uma vez que, além dos Requeridos não 

cumprirem sua obrigação no prazo estabelecido na Cédula de Produto 

Rural firmada entre as partes, há notícia de que os mesmos estão 

desviando o soja colhido para locais diversos do estipulado na avença, 

qual seja, na unidade receptora de cereais de propriedade da empesa 

Requerente, localizada na Rodovia BR 163 – KM 853, S/Nº, no munícipio de 

Sinop/MT (declarações e fotografias contidas em ID 12053913, 12053914, 

12053915, 12053917, 12053922 e 12053923). Desta forma, há fortes 

indícios de que os Requeridos estão se furtando dos débitos que são de 

suas responsabilidades, sendo, por ora, necessário o deferimento da 

liminar de arresto. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já se posicionou, vejamos: Ademais, não vejo prejuízo grave ou de 

difícil reparação aos Requeridos (art. 300, §3º, do Código de Processo 

Civil), pois além da presente decisum poder ser revertida a qualquer 

tempo, a empresa Requerente ofertou caução de imóvel, nos termos do 

art. 300, §1º, do Código de Processo Civil. Logo, nos termos do artigo 300, 

§2º c/c artigo 305 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de 

urgência cautelar em caráter antecedente mediante a caução do imóvel 

indicado na inicial, para: a) Determinar arresto e remoção da quantidade de 

6.672.000,00 Kg (seis milhões, seiscentos e setenta e dois mil 

quilogramas), equivalente a 111.200 (cento e onze mil e duzentas) sacas 

de 60 Kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos cada uma; b) 

Determinar que a medida acima seja cumprida nas áreas de lavoura 

especificadas na Cédula de Produto Rural, também indicadas na inicial nas 

alíneas “II.1” e “II.2”; c) Determinar que o arresto seja cumprido nas áreas e 

locais que forem constatados desvio por parte dos Requeridos, incluindo 

todos os armazéns gerais localizados no município de Sinop/MT, 

especialmente os armazéns de propriedade das empresas Vale do Rio 

Verde Armazéns Ltda, NovaAgri e Sipal. d) Nomeio como depositário fiel 

do soja a ser arrestado a empresa Requerente, cabendo a ela indicar o 

local a ser depositado ao Oficial de Justiça. Lavra-se termo de caução e 

expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Sinop/MT com a finalidade 

de cumprir as determinações acima especificadas, bem como, promover a 

citação dos Requeridos para contestarem o pedido, no prazo de 05 

(cinco) dias, e indicarem as provas que pretende produzir (artigo 306, 

CPC). Consigne que a Requerente deverá comprovar a averbação da 

caução ofertada junto a matrícula do imóvel nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias. Efetivada a tutela de urgência de natureza cautelar, a autora 

terá o prazo de 30 (trinta) dias para formular o pedido principal, que 

deverá ser apresentado nos mesmos autos, independente do 

adiantamento de novas custas processuais, sob pena de cessar a 

eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (artigos 308 e 309, 

CPC). Assim que apresentado o pedido principal, venham os autos 

conclusos para designação de audiência de conciliação ou de mediação 

(artigo 308, §3º, CPC). Defiro o pedido contido em ID 12068476, por 

consequência, retifique a valor da causa devendo constar a importância 

de R$ 6.394.000,00 (seis milhões, trezentos e noventa e quatro mil reais). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035146-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT0005943A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL CAMILO MARTELO 89538200144 (RÉU)

DORIVAL CAMILO MARTELO (RÉU)

GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. José Custódio da Silva, devidamente representado por sua 

filha e curadora legal Maria Elena da Silva, ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Nulidade de Negócio c/c Reintegração de Posse e pedido 

de Tutela de Urgência em face de Dorival Camilo Martelo –ME (Construtora 
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Martelo), Dorival Camilo Martelo, Laura Regina Domingos de Plácido e 

Gilberto Carlos de Oliveira, todos qualificados na inicial. O Requerente 

relata que antes de ser interditado quem administrava seus negócios era o 

requerido Gilberto Carlos de Oliveira, causando inúmeros prejuízos e 

realizando diversos negócios em benefício próprio, aproveitando de seu 

estado de saúde. Explana que um dos contratos irregulares foi o Contrato 

de Construção de uma casa residencial firmado entre a requerida Laura 

Regina Domingos de Plácido e Dorival Camilo Martelo – ME, o qual teria sido 

dado em garantia como pagamento um veículo Jipe Troller, cor branca, 

Placa QBW-9248, Renavan 01032990950, Chassi 94TT41353FH400592, 

de sua propriedade. Argumenta que inexiste sua assinatura anuindo com 

a entrega do veículo ou mesmo dando em pagamento para a construção 

de uma casa no terreno do requerido Gilberto Carlos de Oliveira, bem 

como, que sua Curadora Legal e filha não sabia do paradeiro do veículo 

quando foi informada de sua apreensão no dia 20/10/2017. Requereu, em 

sede de tutela de urgência, a reintegração na posse do veículo Jipe 

Troller, cor branca, Placa QBW-9248, Renavan 01032990950, Chassi 

94TT41353FH400592. A inicial veio acompanhada de documentos. Emenda 

a inicial em ID 11248980, acompanhada de diversos documentos. Relatado 

o necessário. Decido. Recebo a emenda a inicial contida em ID 11248980, 

bem como, seus documentos. A tutela de urgência poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia através dos 

documentos contidos em ID 11248996, 11249001, 11249008, 11249003, 

11249023 e 11249028 que demonstram, ao menos neste momento 

processual, os fatos noticiados nos autos, bem como, que o veículo objeto 

da ação é de propriedade do Requerente e foi alvo de apreensão pela 

Policía Militar. O perigo da demora, por sua vez, resulta da possibilidade do 

não deferimento da tutela pleiteada causar prejuízos de ordem material ao 

Requerente, consistente no abalo financeiro sofrido e no perecimento do 

bem em razão do tempo. Inexiste, por outro lado, perigo de irreversibilidade 

da medida, pois a qualquer tempo este Juízo poderá reverter a decisum. 

Logo, entendo que o deferimento da tutela reivindicada faz-se necessária, 

pois presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar a 

reintegração de posse do veículo Jipe Troller, cor branca, Placa 

QBW-9248, Renavan 01032990950, Chassi 94TT41353FH400592, em 

favor do Requerente. Defiro a assistência judiciária gratuita em favor do 

Requerente, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem 

como, determino a prioridade na tramitação do presente feito, nos termos 

do art. 1048, I, do mesmo diploma processual citado. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 de junho de 

2018, às 09:00 horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Citem-se os Requeridos, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação 

e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003745-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LARAY GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA LARAY GAMA OAB - AM10960 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ROZARIO RANZULI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o 

pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, 

com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004047-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS CARRARO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Determino que a parte interessada comprove o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovado o 

pagamento, cumpra-se a deprecata e após, devolva-se à Comarca de 

origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação, 

com base na seção 7, art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, observadas as providências pertinentes. 

Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1005480-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERIDO)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005480-06.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 

REQUERIDO: DARCY MACIEL COSTA, DEBORA PEREIRA LUCAS Vistos 

etc. Amaggi Exportação e Importação LTDA ajuizou a presente Tutela de 

Urgência Cautelar em caráter Antecedente em face de Darcy Maciel Costa 

e Débora Pereira Lucas Costa, todos já qualificados na inicial. A 

requerente relata que é credora dos Requeridos na obrigação de entrega 

de 6.672.000,00 Kg (seis milhões, seiscentos e setenta e dois mil 

quilogramas) equivalente a 111.200,00 (cento e onze mil e duzentas) 

sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos a granel, 

relativos a safra 2017/2018 e objeto de Cédula de Produto Rural – CPR. 

Afirma que a obrigação venceu em 15/02/2018 e que foi estipulado que os 

primeiros colhidos seriam entregues para o cumprimento dop compromisso 

firmado, contudo, até o presente momento não cumpriram o seu mister, 

bem como, afirma ter conhecimento de que os Requeridos estão 

depositando a soja colhida em empresas diversas da estipulada no 

negócio firmado. Requereu, em sede de tutela de urgência em caráter 

antecedente, o aresto e a remoção da quantidade de soja em grãos 

estipulada nas Cédulas de Produto Rural, bem como, que o arresto seja 

cumprido nas áreas especificadas nas Cédulas de Produto Rural e ainda, 

o deferimento de arresto sobre grãos de soja oriundos das lavouras de 

penhor, desviados, onde que que se encontre, incluindo todos os 

armazéns localizados na cidade de Sinop/MT, especialmente os da 

empresa Vale do Rio Verde Armazéns Gerais Ltda., NovaAgri e SIPAL. 

Com a inicial vieram documentos. Relatado o necessário. Decido. Pretende 

a Requerente a concessão da tutela de urgência cautelar em caráter 

antecedente, para o fim de determinar o arresto de grãos de soja na 

quantidade e propriedades especificadas em Cédula de Produto Rural, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 90 de 472



bem como, sobre o soja desviado para armazéns localizados na cidade de 

Sinop/MT. O artigo 305, caput, do Código de Processo Civil, que disciplina 

a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, estabelece: Art. 305. 

A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 

caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição 

sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Quanto à possibilidade de concessão de 

liminar no procedimento da tutela cautelar requerida em caráter 

antecedente, os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero afirmam: “Pode o autor requerer tutela cautelar 

liminarmente (art. 300, § 2º, CPC) – rigorosamente, uma antecipação da 

tutela cautelar. Pode o juiz concedê-la inaudita altera parte ou após 

justificação prévia. Da decisão cabe agravo de instrumento (art. 1.015, I, 

CPC).” (Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015.p. 319. Negritei.) Na hipótese dos autos, a probabilidade do 

direito da empresa autora (fumus boni iuris) está evidenciado nos 

documentos que instruem a inicial, em especial os documentos Id n. 

12053900, 12053902, 12053904, 12053906, 12053908, 12053910 e 

12053912 que demonstram a existência do negócio noticiado na inicial, 

bem como, a obrigação dos Requeridos de entregar 6.672.000,00 Kg (seis 

milhões, seiscentos e setenta e dois mil quilogramas) equivalente a 

111.200,00 (cento e onze mil e duzentas) sacas de 60 Kg (sessenta 

quilogramas) de soja em grãos a granel, relativos a safra 2017/2018. Por 

sua vez, o perigo de dano se consubstancia na possibilidade de gerar 

graves prejuízos à atividade comercial que a autora exerce, uma vez que, 

além dos Requeridos não cumprirem sua obrigação no prazo estabelecido 

na Cédula de Produto Rural firmada entre as partes, há notícia de que os 

mesmos estão desviando o soja colhido para locais diversos do estipulado 

na avença, qual seja, na unidade receptora de cereais de propriedade da 

empesa Requerente, localizada na Rodovia BR 163 – KM 853, S/Nº, no 

munícipio de Sinop/MT (declarações e fotografias contidas em ID 

12053913, 12053914, 12053915, 12053917, 12053922 e 12053923). 

Desta forma, há fortes indícios de que os Requeridos estão se furtando 

dos débitos que são de suas responsabilidades, sendo, por ora, 

necessário o deferimento da liminar de arresto. Nesse sentido, o Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou, vejamos: Ademais, 

não vejo prejuízo grave ou de difícil reparação aos Requeridos (art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil), pois além da presente decisum poder 

ser revertida a qualquer tempo, a empresa Requerente ofertou caução de 

imóvel, nos termos do art. 300, §1º, do Código de Processo Civil. Logo, 

nos termos do artigo 300, §2º c/c artigo 305 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente mediante a 

caução do imóvel indicado na inicial, para: a) Determinar arresto e 

remoção da quantidade de 6.672.000,00 Kg (seis milhões, seiscentos e 

setenta e dois mil quilogramas), equivalente a 111.200 (cento e onze mil e 

duzentas) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos cada 

uma; b) Determinar que a medida acima seja cumprida nas áreas de 

lavoura especificadas na Cédula de Produto Rural, também indicadas na 

inicial nas alíneas “II.1” e “II.2”; c) Determinar que o arresto seja cumprido 

nas áreas e locais que foram constatado desvio por parte dos 

Requeridos, incluindo todos os armazéns gerais localizados no munícipio 

de Sinop/MT, especialmente os armazéns de propriedade das empresas 

Vale do Rio Verde Armazéns Ltda, NovaAgri e Sipal. d) Nomeio como 

depositário fiel do soja a ser arrestado a empresa Requerente, cabendo a 

ela indicar o local a ser depositado ao Oficial de Justiça. Lavra-se termo 

de caução e expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Sinop/MT com 

a finalidade de cumprir as determinações acima especificadas, bem como, 

promover a citação dos Requeridos para contestarem o pedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e indicarem as provas que pretende produzir (artigo 

306, CPC). Consigne que a Requerente deverá comprovar a averbação da 

caução ofertada junto a matrícula do imóvel nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias. Efetivada a tutela de urgência de natureza cautelar, a autora 

terá o prazo de 30 (trinta) dias para formular o pedido principal, que 

deverá ser apresentado nos mesmos autos, independente do 

adiantamento de novas custas processuais, sob pena de cessar a 

eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (artigos 308 e 309, 

CPC). Assim que apresentado o pedido principal, venham os autos 

conclusos para designação de audiência de conciliação ou de mediação 

(artigo 308, §3º, CPC). Defiro o pedido contido em ID 12068476, por 

consequência, retifique a valor da causa devendo constar a importância 

de R$ 6.394.000,00 (seis milhões, trezentos e noventa e quatro mil reais). 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004697-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAUREN LAZZARETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. (RÉU)

FABIANO MAISONNAVE (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004697-14.2018.8.11.0041 

AUTOR: MAUREN LAZZARETTI RÉU: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A., 

FABIANO MAISONNAVE Vistos etc. Mauren Lazzaretti ajuizou a presente 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com 

pedido de Tutela de Urgência em face de Empresa Folha da Manhã S/A 

(Folha de São Paulo) e Fabiano Maisonnave, ambos qualificados nos 

autos. Alega a Requerente ter sido nomeada para cargo na Secretaria 

Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT em 11/04/2016, 

solicitando sua exoneração em 21/12/2017. Expõe que durante o exercício 

de suas funções sempre atendeu as demandas solicitadas por jornalistas, 

quando recebeu o jornalista da empresa Requerida, Sr. Fabiano 

Maisonnave, o qual lhe questionou acerca de assuntos relacionados aos 

licenciamentos ambientais e ações de fiscalização, bem como, possível 

conflito de interesses no exercício de seu cargo. Afirma que todos os 

questionamentos feitos pelo mencionado jornalista foram respondidos e 

enviados por e-mail ao jornalista, através da Assessoria de Comunicação 

da SEMA/MT. Explana que a matéria jornalística referente aos 

questionamentos do jornalista foi publicada pela Requerida em 24/01/2018, 

sem qualquer menção pessoal, todavia, em 15/02/2018 foi surpreendida 

com uma nova publicação de matéria visando divulgar estudo do Instituto 

Centro de Vida – ICV com base em apuração no período compreendido de 

agosto de 2013 a julho de 2016, o qual mencionou seu nome de forma 

ilegal e distorcida, em razão de não estar ocupando cargo no período alvo 

da matéria. Cita a matéria e faz apontamentos sobre a mesma, afirmando 

que a mesma teve tom ofensivo a sua imagem com base em afirmação 

falsa e inverídica, criando falsa ideia de que, por ser advogada atuante na 

área ambiental e já ter sido presa em operação ambiental, estaria 

prevaricando no exercício de sua função pública e obstaculizando ações 

de fiscalizações ambientais, acarretando redução nas autuações do 

órgão. Argumenta que ficou demonstrado pelas respostas enviadas ao 

jornalista da empresa Requerida, que as autuações emitidas pela 

SEMA/MT, na gestão de Carlos Fávaro, não despencaram e sim, 

aumentaram cerca de 22,4% (vinte e dois vírgula quatro por cento), bem 

como, que o número de embargos e multas aplicadas aumentaram, 

respectivamente, em 74% (setenta e quatro por cento) e 79,4% (setenta e 

nove vírgula quatro por cento). Relata ainda que houve negligência e 

má-fé na matéria publicada pela Requerida quanto a falsa afirmação de 

que a fiscalização despencou, bem como, que exercia cargo junto a 

SEMA/MT o qual não possuía qualquer relação com a Superintendência de 

Fiscalização. Com base nesses argumentos, requer a concessão de tutela 

de urgência para que sejam os Requeridos compelidos a publicar seu 

direito de resposta, com a mesma proporção e extensão de informações 

divulgadas pela matéria jornalística objeto da ação ou, alternativamente, 

pugna pela retirada da matéria jornalística no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, ambos sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), em caso de descumprimento. No mérito, pleiteia a confirmação da 

tutela de urgência deferida, bem como, a condenação dos Requeridos em 

indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil 

reais). Com a inicial vieram vários documentos sem a devida identificação. 

Relatado o necessário. Decido. Como se sabe, a Lei 13.188 de 11 de 

novembro de 2015 dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do 

ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de 

comunicação social, objeto do presente feito. No referido dispositivo legal 

há previsão acerca de todo o procedimento que a parte interessada deve 

observar, dentre eles, a não cumulação de pedidos e a juntada de 

determinadas provas, senão vejamos o art. 5º, da Lei 13.188/15, in verbis: 

Art. 5º Se o veículo de comunicação social ou quem por ele responda não 
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divulgar, publicar ou transmitir a resposta ou retificação no prazo de 7 

(sete) dias, contado do recebimento do respectivo pedido, na forma do art. 

3o, restará caracterizado o interesse jurídico para a propositura de ação 

judicial. § 1º É competente para conhecer do feito o juízo do domicílio do 

ofendido ou, se este assim o preferir, aquele do lugar onde o agravo tenha 

apresentado maior repercussão. § 2º A ação de rito especial de que trata 

esta Lei será instruída com as provas do agravo e do pedido de resposta 

ou retificação não atendido, bem como com o texto da resposta ou 

retificação a ser divulgado, publicado ou transmitido, sob pena de inépcia 

da inicial, e processada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, vedados: I - a 

cumulação de pedidos; II - a reconvenção; III - o litisconsórcio, a 

assistência e a intervenção de terceiros. § 3º (VETADO). Logo, como se 

vê do dispositivo acima citado, a ação de direito de resposta trata-se de 

rito especial, o qual veda a cumulação de pedidos, bem como, delimita as 

provas que deverão ser pré constituídas, sob pena de inépcia da inicia. 

Feitas as necessárias elucidações, observo da inicial ajuizada perante 

este juízo a inobservância dos requisitos exigidos na Lei 13.188/2015, da 

qual a Autora utilizou para fundamentar sua inicial, isso porque inexiste 

nos autos prova do pedido de resposta ou retificação não atendido por 

parte dos Requeridos, bem como, do texto da resposta ou retificação a 

ser divulgado, publicado ou transmitido, conforme estabelece o art. 5º, 

§2º, da Lei 13.188/2015, acima transcrito. Além disso, a parte Requerente 

cumulou pedido de direito de resposta com pretensão indenizatória, o que 

não se admite no procedimento em questão, conforme o art. 5º, §2º, I, da 

Lei 13.188/2015. Salienta-se que não se fala em emenda, modificação ou 

aditamento da inicial na espécie em exame, uma vez que a referida Lei 

(art. 12, da Lei 13.188/15) não prevê tal situação quando a parte não junta 

os documentos necessários a propositura da ação. Dessa forma, diante 

do não atendimento dos requisitos exigidos em Lei, o indeferimento da 

inicial é medida que se impõe com a consequente extinção do presente 

feito em razão da inépcia da inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a 

presente Ação ajuizada por Mauren Lazzaretti em face de Empresa Folha 

da Manhã S/A (Folha de São Paulo) e Fabiano Maisonnave, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 5º, §2º, da Lei 13.188/15 c/c artigo 330, 

inciso I, §1º, IV e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 

por consequência, condeno a Requerente ao pagamentos das custas 

processuais. Deixo de condenar a Requerente em honorários advocatícios 

diante da ausência de manifestação da parte contrária. Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034147-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TORRES DIAS (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1034147-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: VICTOR HUGO OLIVEIRA MOURA RÉU: BANCO BRADESCO S.A., 

RODRIGO TORRES DIAS Vistos etc. Victor Hugo Oliveira Moura opôs 

embargos declaratórios em face da sentença proferida nos autos, 

afirmando que a sentença possui vícios. Certificada a tempestividade dos 

Embargos de Declaração, os autos vieram conclusos para decisão. 

Relatado o necessário. Decido. Sendo tempestivos os Embargos opostos, 

os recebo e passo a apreciá-los. A parte embargante elege matéria já 

superada no feito para reabertura de discussão, uma vez que a decisão 

objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição 

da República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser 

aclarada por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios 

previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, 

visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, é o 

denominado recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do 

presente embargos de declaração é a irresignação em relação ao 

conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão proferida. 

Ademais, cumpre-me ressaltar que o feito não foi extinto em razão da 

ausência das informações exigidas no art. 319, II, do Código de Processo 

Civil, o que certamente implicaria em ofensa ao §2º do artigo supracitado, 

e sim, foi extinto em razão da ausência de manifestação dentro do prazo 

estipulado em Lei, no caso em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, 

caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ressalto ainda que, 

diferentemente do alegado pelo Embargante, a regra esculpida no §2º, do 

art. 319 do Código de Processo Civil, somente se aplica as informações 

exigidas no inciso II do mesmo artigo, não se aplicando ao inciso VII. 

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente. Neste sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios não prestam 

para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez que foi 

fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria alegada, 

expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante do 

exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

11345040. Cumpra-se conforme a decisum recorrida. Intime-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037999-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, para emenda do pedido, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido devidamente 

instruído, defiro o pedido formulado no Id nº 11494214, para emenda da 

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(s) parte(s) 

requerida(s), 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 
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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: 1038042-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, para emenda do pedido, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido devidamente 

instruído, defiro o pedido formulado no Id nº 11494096, para emenda da 

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(s) parte(s) 

requerida(s), 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: 1037409-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido, vem aos autos 

anexar comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessários, defiro o pedido formulado pela 

parte requerente no Id 11232767, para emenda do pedido inicial, com os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028506-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BARBOSA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido, vem aos autos 

anexar comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessários, defiro o pedido formulado pela 

parte requerente no Id 11385552, para emenda do pedido inicial, com os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. 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: 1037560-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB - MT13025/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CAMPOS MOURA 01910146218 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido, vem aos autos 

anexar comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessários, defiro o pedido formulado pela 

parte requerente no Id 11378508, para emenda do pedido inicial, com os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 
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(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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002914-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA CAMLOFSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido, vem aos autos 

anexar comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessários, defiro o pedido formulado pela 

parte requerente no Id 11804722, para emenda do pedido inicial, com os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. 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: 1001658-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORDILEI CALDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido, vem aos autos 

anexar documentos para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado pela parte 

requerente no Id 11815142, para emenda do pedido inicial, com os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. 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: 1037914-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, para emenda do pedido, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido devidamente 

instruído, defiro o pedido formulado no Id nº 11126412, para emenda da 

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(s) parte(s) 

requerida(s), 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003591-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL VALE DO MOINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE MARTINE (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, para emenda do pedido, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido devidamente 

instruído, defiro o pedido formulado no Id nº 11818020 para emenda da 

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(s) parte(s) 

requerida(s), 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: 1002674-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (RÉU)

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, para emenda do pedido, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido devidamente 

instruído, defiro o pedido formulado no Id nº 11761912 para emenda da 

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(s) parte(s) 

requerida(s), 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: 1037070-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, para emenda do pedido, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido devidamente 

instruído, defiro o pedido formulado no Id nº 11126412 para emenda da 

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(s) parte(s) 

requerida(s), 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005800-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT0015391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISSA ANTUNES DIAS OLIVEIRA (EXECUTADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARINO, MELLO OLIVEIRA & HADDAD LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. No caso, não havendo pedido de 

gratuidade, intime-se a parte exequente, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no 

processo a Guia de Custas, acompanhada do respectivo comprovante 

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 pelo Provimento 

22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de 

Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 
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voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005971-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECICLA SOL INDUSTRIA E RECICLAGEM DE PNEUS INSERVIVEIS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória interposta por pessoa jurídica, 

requerendo a gratuidade da justiça, sob a alegação de não possuir 

condições financeiras para suportar o ônus processual. É pacifico o 

entendimento jurisprudencial que o pedido de gratuidade formulado por 

pessoa jurídica, deve ser deferido apenas em nos casos que existam nos 

autos, provas inequívocas suficientes sobre a dificuldade financeira 

enfrentada pela empresa requerente. No caso, em que pesem os 

argumentos apresentados pela requerente, tenho que a incapacidade 

financeira não restou claramente demonstrada nos autos, visto que, os 

documentos carreados ao pedido datam de mais de ano, não havendo 

comprovação atual. E o fato de estar atravessando por momentos de 

dificuldades financeiras, não tem o condão de justificar o deferimento do 

pedido de justiça gratuita, sendo necessária a prova cabal da ausência de 

recursos financeiros, o que não ocorreu. Assim, não havendo 

demonstração convincente de que o recolhimento das custas prejudicará 

a manutenção das atividades da empresa requerente, indefiro o pedido de 

gratuidade. Intime-se a parte requerente por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito com base no que dispõe o artigo 

290 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005940-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS OAB - MT0007438A 

(ADVOGADO)

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ DRESCH (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, onde a parte requerente formula 

pedido de concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para custear as despesas processuais. Sabemos 

que o benefício da gratuidade tem por escopo possibilitar que os 

verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, o 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. No caso, em que pese a 

declaração de renda anexada ao feito, nota-se que não há evidente 

demonstração de que o pagamento das custas trará algum prejuízo ao 

sustento do requerente ou de sua família, por essa razão, indefiro o 

pedido de Gratuidade. Fundamentado no que dispõe o art. 321 do CPC, 

intime-se o requerente por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, anexar nos autos a Guia de Recolhimento de Custas, 

acompanhada do comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e cancelamento do feito com base no que dispõe o artigo 

290 do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005943-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação indenizatória onde a parte requerente, formula 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira 

para arcar com as despesas processuais, deixando, contudo de anexar 

ao pedido o documento probatório necessário. A jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado tem entendido que, sem a comprovação 

eficaz nos autos do estado de penúria da parte requerente o 

indeferimento do benefício deve ser imposto. Desse modo, fundamentado 

na disposição contida no artigo 99, § 2º do CPC, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, anexando no feito o comprovante de Renda 

(cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou da última declaração de imposto 

de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal providência 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo único). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006094-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALMEIDA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, 

que a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

anexando ao pedido o comprovante de renda. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários e presumindo como verdadeira a 

declaração apresentada nos autos, nos termos do que dispõe o § 3º do 

artigo 99 do CPC, concedendo a requerente a Gratuidade da Justiça. 

Cumprindo a disposição contida no artigo 334 do CPC, determino ao Gestor 

deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006027-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JUNIO FERREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006047-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO BRITO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006050-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006077-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CLAUDINO CANDIDO (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, onde a parte requerente formula pedido de 

concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos necessário, incluindo o comprovante de 

renda, fundamentado no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo 

ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 

Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 97 de 472



Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005851-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SILVA JANUARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Neste feito, a parte requerente anexa nos autos protocolo de 

requerimento administrativo datado de 05 de Março de 2018, visando 

receber a indenização do seguro DPVAT. Segundo a disposição contida 

no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. Dessa forma, 

não havendo decorrido o prazo da seguradora para pagamento da 

indenização, determino a suspensão deste feito pelo, até que ocorra o 

referido prazo. Anote-se. Decorrido o prazo de suspensão, se 

manifestação da parte requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de 

cinco dias, suprir a falha existente nos autos, informando se ouve ou não 

o pagamento da indenização pela seguradora, sob pena de extinção – art. 

485, § 1º, do CPC. Estando o pedido acompanhado do comprovante de 

renda, fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, 

defiro ao requerente os benefícios da Gratuidade da Justiça. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005834-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANIA APARECIDA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo de anexar ao pedido o documento 

probatório necessário. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005829-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIRA FRANCO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte autora formula requerimento de gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento hábil de comprovação de renda, para análise do pedido. O 

entendimento jurisprudencial dominante, é que sem a comprovação eficaz 

nos autos do estado de penúria da parte requerente, o indeferimento do 

benefício deve ser imposto. No caso, tratando-se de pessoa autônoma, 

deverá ser anexado aos autos cópia da Declaração de Imposto de Renda, 

documento hábil de comprovação da alegada hipossuficiência. Desse 

modo, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2 do CPC, intime-se o 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial, demonstrando que faz jus a gratuidade 

requerida, anexando no feito o documento acima citado, ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024139-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA BARBOZA BARAUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. n° 

1024139-34.2016.8.11.0041 VISTOS, JUSSARA BARBOZA BARAUNA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

19/08/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 4546516. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 6063708, arguindo em preliminar a 

necessidade de inclusão da seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência de 

comprovante de residência alegando ser requisito para fixação do foro. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência 

de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou tambem quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial elaborado 

por perito judicial corroborado no ID: 7328976. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 
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em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que 

tange a exigência de comprovante residencial como documento obrigatório 

a ser apresentado pela parte autora entende-se que, este não se faz 

indispensável para propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA 

DO FEITO. 1. A lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída 

com documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a 

parte comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes 

(art. 282 e 283 do CPC). 2. O comprovante de residência não constitui 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de 

complementação de seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de 

comprovantes de residência não autoriza, por si só, o indeferimento da 

petição inicial, tendo em vista que se trata de exigência rigorosa, que não 

encontra respaldo na legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, 

Relator: Luiz Artur Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis 

/ 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não 

acolho a preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 

4546516) não ter sido elaborado na data do acidente, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral, uma vez que é demonstrado de 

maneira inequívoca, o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial juntado no ID: 7328976 Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 7328976 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da perda 

anatômica e/ou funcional completa do membro inferior esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de 

controvérsia REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente, JUSSARA BARBOZA BARAUNA, 

a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 19/08/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001043-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEIXOTO DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT0011512A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI MANOEL DO NASCIMENTO (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011950-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BARBOSA ADORNO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora para se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011628-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELISON ALAN DE ALMEIDA TORNICH (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009322-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE FREITAS FERREIRA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora para se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012356-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONYELCO COSTA PEREIRA (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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021008-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALVA DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada. No ensejo, encaminho intimação das 

partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do laudo pericial juntado 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031902-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDIO PIMENTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada. No ensejo, encaminho intimação das 

partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do laudo pericial juntado 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000215-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON DE CAMPOS MORAIS (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)

 

Intimação da parte Autora, para se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021326-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006108-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO RACA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS AFONSO DA SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória, distribuída sem o recolhimento das 

custas processuais. No caso, não havendo pedido de gratuidade da 

justiça, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no processo a Guia de recolhimento de 

custas processuais, acompanhada do respectivo comprovante 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas processuais dos 

feitos que tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019663-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIOR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013917-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI PEREIRA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004159-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto no id. 11778929 e Intimação da parte Requerida para 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação constante no id n. 

11772176.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015770-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora, para se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021046-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021426-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CONCEICAO DE JESUS (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)

 

Intimação das partes para apresentarem contrarrazões aos Recursos de 

Apelação constantes no id n. 11783609 e 11507283.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035732-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO DA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada, bem como, procedo a intimação das partes para, no 

prazo legal, manifestarem-se acerca do laudo pericial juntado ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014071-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE CAMARGO PADILHA (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)

 

Intimação da parte Autora para se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019666-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE APARECIDA QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003957-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES PROFESSOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1003957-90.2017.8.11.0041 VISTOS, CARLOS SOARES PROFESSOR, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 15/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4849881. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 8804579 arguindo em preliminar a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, 

alegou também a ausência de documento imprescindível para a demanda. 

No mérito, defendeu pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

9616158. Impugnação a contestação juntada no ID: 9748135. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, no qual o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 
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6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o 

Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 

704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4849881, 

decorrente do acidente de trânsito, demonstra de maneira inequívoca, o 

acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre este e a debilidade 

permanente, conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial 

judicial no ID: 9616158. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos 

requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da 

indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao 

disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte 

ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do 

direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, 

da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 

que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 

2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da 

repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo 

pericial acostado aos autos no ID: 9616158 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa 

do membro inferior esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto 

a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a 

Súmula 580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pagar 

ao Requerente, CARLOS SOARES PROFESSOR, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 15/10/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003970-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK MARTINS DE SOUZA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000464-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora para se manifestar quanto ao pagamento da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000302-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022563-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA CORTES (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)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Embargada para, 

no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005235-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINE SOARES DE OLIVEIRA (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)

 

Intimação da parte Autora para se manifestar quanto ao pagamento da 
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condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004906-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA GONCALVES DA COSTA EHLE (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)

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 437065 Nr: 15183-56.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS MODA EM COURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS 

- OAB:11.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

dos cáulculos fls.197.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1026261 Nr: 34911-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA RODRIGUES PEDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, 

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - OAB:9.494, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 337/391 juntado 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 884087 Nr: 19267-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ZALETTI GUEDES

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código – 884087.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 183/184 manifestou concordância ao valor 

depositado pela parte Requerida às fls. 177/179 para pagamento do valor 

da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 179 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 184.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889247 Nr: 22754-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI BENTO DE LIMA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Código – 889247.

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 178 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Executada às fls. 171/176 para pagamento do saldo 

remanescente da condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 176 em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 178.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 734902 Nr: 31237-63.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 734902.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 222 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 213/218 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 217 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 222.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de março de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1105097 Nr: 12572-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIO GUIA DO NASCIMENTO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Código – 1105097.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 187 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 179/184 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 183 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 187.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de março de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 898805 Nr: 28916-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO MILETO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 898805

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

No caso, a sentença proferida nos autos, foi mantida na corte superior, 

conforme o teor do acórdão.

 Assim, estando à sentença transitada em julgado (fls. 203), e não 

havendo, comprovação do pagamento da condenação nos autos, defiro o 

pedido de execução c/c honorários sucumbenciais formulado às folhas 

200/201.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação em 

honorários , na forma estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e 

seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 402921 Nr: 34924-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, 

DANIELE FIGUEIREDO DE MENDONÇA, JUNYOR FIGUEIREDO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça, de fls. 257/273, ou requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086847 Nr: 4647-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DOS SANTOS COSTA

 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

 Código do Processo nº 1086847

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

A sentença proferida nestes autos já transitou em julgado (fls. 150), não 

havendo nos autos comprovação do pagamento da condenação, assim, 

defiro o pedido de execução formulado às folhas 148/149.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

trazer para os autos as informações complementares estipuladas pelo 

artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para o caso de prosseguimento do feito, 

sob pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 753043 Nr: 4926-98.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO GUIMARÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 753043.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 242 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 234/239 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 238 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 242.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2018.

YALE SABO MENDES
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 914769 Nr: 40014-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILDA GOMES MARTINELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código do Processo nº 914769

Vistos,

A parte requerente formula pedido de intimação da parte requerida para 

cumprimento da sentença.

A sentença proferida nestes autos já transitou em julgado (fls. 203), não 

havendo nos autos comprovação do pagamento da condenação, assim, 

defiro o pedido de execução formulado às folhas 201/202.

 Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação fazendo constar a 

fase de Cumprimento de Sentença.

Fundamentado no que dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, 

intime-se a parte requerida/devedora, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, na forma 

estabelecida nos artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do CPC.

Intime-me o patrono da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

trazer para os autos as informações complementares estipuladas pelo 

artigo 524, inciso I e VII, do CPC, para o caso de prosseguimento do feito, 

sob pena de indeferimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Março de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1074160 Nr: 57185-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO BARBOSA MOREIRA

 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

 Código – 1074160.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 190 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 183/188 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 187 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 190.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de março de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1084165 Nr: 3493-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN HENRIQUES 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 - 

OAB:8506A

 Código – 1084165.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 182 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 139/144 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 143 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 182.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1111886 Nr: 15446-78.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL CARAM - OAB:296.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida de fls.24/25.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1230173 Nr: 14878-28.2017.811.0041

 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: VLADIMIR JOSUE ROSA, FATIMA APARECIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA APARECIDA SOUZA 

BARBOSA ROSA - OAB:15395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918

 Código: 1230173

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo:

 a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC);

 b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

 c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).
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Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 08 de março de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001791-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILTON MIRANDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n. 1001791-85.2017.8.11.0041 (B) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 

1.DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente 

demanda não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, 

razão pela qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, 

do CPC). 2. Não há nulidades a declarar. 3. Das preliminares a apreciar: 

3.1) Da necessidade de INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. 3.2) Da preliminar de CARÊNCIA DA AÇÃO - 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. O posicionamento perfilhado 

pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão 

geral, no qual o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra de transição estabelecida 

no referido acórdão e como a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos imbricados na exordial que em tese 

demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização perseguida, 

demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria negado. 

Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de 

agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 4) Das 

questões de fato controvertidas, sobre as quais recairá a atividade 

probatória: 4.1) A irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), 

grau de comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual), bem ainda 

se a lesão decorreu do acidente tratado nestes autos. 5) Fixo como regra 

de distribuição do ônus da prova o disposto no caput do artigo 373 do 

CPC, máxime porque não se verifica a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no §1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 

do mesmo diploma. Assim, atribuído o ônus de provar à parte, a alegação 

levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, 

acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento 

judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito consistem em: A 

responsabilidade da Seguradora pelo pagamento a título de indenização 

por invalidez equivalente ao grau de incapacidade constatado, nos termos 

da Tabela anexa à Lei nº 11.945/2009, e incidência de correção monetária 

desde a edição da MP n. 340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 13/06/2012, DJe 19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da 

controvérsia existente no presente feito, a ensejar realização de prova 

pericial médica, o que fica determinado pelo Juízo com amparo no disposto 

no art. 357, III e 370 do CPC. Dispõe o art. 95 do CPC, que compete às 

partes o RATEIO do pagamento das despesas decorrentes de perícia 

quando determinada de ofício pelo juízo, todavia, no caso em tela como a 

parte Autora é beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua 

proporcionalidade ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal e dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC. Sendo assim, NOMEIO como 

Perito Judicial o médico REINALDO PRESTES NETO, cadastrado junto ao 

banco de dados de peritos do TJ/MT, o qual, pode ser encontrado na 

Avenida Aclimação, nº 265, Predio Prevencor, Anexo ao Hospital São 

Mateus, bairro Bosque da Saúde, CEP. 78050-040, Cuiabá-MT, pelos 

Telefones nº (65) 3051-2376, (65) 3051-2250 (consultório), ou pelo e-mail 

reiprestes@hotmail.com, para realizar perícia na parte Autora, observando 

o disposto no artigo 473 do CPC, para o qual fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias, para apresentação do laudo após o início dos trabalhos. Seguindo o 

que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 

500 e seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais). Com 

a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor do expert, 

CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes 

são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso, nos termos dos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e 

seguintes da CNGC/TJMT/2016. INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o 

encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art.465,§2º CPC), consignando, que 

em sendo a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data 

indicando hora e o local para a realização da perícia, com antecedência 

mínima de 40 dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Sobrevindo 

manifestação do perito, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à 

sua cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte Autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 8) 

Ficam as partes desde já INTIMADAS para no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, manifestarem nos termos do artigo 465 do CPC (arguirem 

impedimento, indicar assistente técnico e apresentar quesitos). 9) 

Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais em 

favor do r. perito e INTIMEM-SE as partes para que no prazo comum de 15 

(quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que 

deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 

477,§1º do CPC). 10) Dos eventuais esclarecimentos: As partes têm o 

direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, 357, §1º, do CPC. 

Intimem-se e cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022785-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA COSTA SIMAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1022785-71.2016.8.11.0041(B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 11651402 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 11563117/11563114 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 11563115 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 11651402. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 
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90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036637-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX BARP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que o despacho inicial proferido nestes autos (ID nº 

11474552 ) constou equivocadamente a data da audiência de conciliação 

para o dia 24/04/2018, assim, considerando que se trata de erro material 

simples, visto que tanto o agendamento no PJE quanto na agenda 

eletrônica da Central de Conciliação foram feitos corretamente, intimo as 

partes para comparecerem no dia 25/04/2018, às 12:00 horas, na Central 

de Mediação e Conciliação da Capital.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034792-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JUNIOR DE ALMEIDA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034792-61.2017.8.11.0041 AUTOR: MANOEL JUNIOR 

DE ALMEIDA ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de abril de 2018, as 

10h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 07. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

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, 06 de Fevereiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002564-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA SILVA RUFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002564-96.2018.8.11.0041 AUTOR: THAIS 

FERNANDA SILVA RUFINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de abril 

de 2018, as 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). 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, 06 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002534-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002534-61.2018.8.11.0041 AUTOR: LOURIVAL 

FRANCISCO DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de abril 

de 2018, as 11h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 07. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). 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, 06 de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033872-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/04/18 , às 

10:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1028043-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028043-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE LUIZ 

LEITE REQUERIDO: NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL V Vistos, Como a 

citação da parte requerida não respeitou o prazo de pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

23 de abril de 2018, ao 12h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 01. 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 ambas as 

partes ser intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na 

imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC). Anota-se que, 

no que se refere ao prazo para contestação, observar-se-á o disposto no 

art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1028043-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT0008212A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028043-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE LUIZ 

LEITE REQUERIDO: NARDETE APARECIDA PIAIA PAEL V Vistos, Como a 

citação da parte requerida não respeitou o prazo de pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

23 de abril de 2018, ao 12h00min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 01. 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 ambas as 

partes ser intimadas na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na 

imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 270, ambos do CPC). Anota-se que, 

no que se refere ao prazo para contestação, observar-se-á o disposto no 

art. 335, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005817-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILDO FORATO (AUTOR)

ALESSANDRA DELLATORRE FORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO OAB - MT15663/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005817-29.2017.8.11.004 AUTOR: ALESSANDRA 

DELLATORRE FORATO, DEVANILDO FORATO RÉU: MALAI MANSO 

HOTEL RESORT S.A. W Vistos em Correição. Em que pese a parte autora 

tenha pugnado pela dispensa da realização da audiência de conciliação (Id 

nº 9517225), nos termos do art. 334,§ 4º, inciso I, do Código de Processo 

Civil, tal ato somente não será realizado quando as ambas as partes 

manifestarem, expressamente, o desinteresse na composição. 

Considerando que parte requerida não manifestou desinteresse (Id. nº 

8137836) e, ainda, considerando que a presente ação versa sobre 

direitos disponíveis, assim como que a solução consensual dos conflitos 

deve ser estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu 

dever promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), 

REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de abril de 2018, às 

09h30min, 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 ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). Sem prejuízo do disposto supra, nos termos dos 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a para autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a petição apresentada pela 

parte requerida no movimento de Id. nº 9944514. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005817-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANILDO FORATO (AUTOR)

ALESSANDRA DELLATORRE FORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO OAB - MT15663/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005817-29.2017.8.11.004 AUTOR: ALESSANDRA 

DELLATORRE FORATO, DEVANILDO FORATO RÉU: MALAI MANSO 

HOTEL RESORT S.A. W Vistos em Correição. Em que pese a parte autora 

tenha pugnado pela dispensa da realização da audiência de conciliação (Id 

nº 9517225), nos termos do art. 334,§ 4º, inciso I, do Código de Processo 

Civil, tal ato somente não será realizado quando as ambas as partes 

manifestarem, expressamente, o desinteresse na composição. 

Considerando que parte requerida não manifestou desinteresse (Id. nº 

8137836) e, ainda, considerando que a presente ação versa sobre 

direitos disponíveis, assim como que a solução consensual dos conflitos 

deve ser estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu 

dever promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), 

REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de abril de 2018, às 

09h30min, 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 ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC). Sem prejuízo do disposto supra, nos termos dos 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a para autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a petição apresentada pela 

parte requerida no movimento de Id. nº 9944514. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028310-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE DIAGNOSTICO HCAN LTDA - EPP (AUTOR)

ROGERIO LEITE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028310-97.2017.8.11.0041 AUTOR: CENTRO DE 

DIAGNOSTICO HCAN LTDA - EPP, ROGERIO LEITE DOS SANTOS RÉU: 

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER M Vistos em 

Correição. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 09 de Abril de 2018, às 12h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 07. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008421-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008421-60.2017.8.11.0041 AUTOR: GEORGIA 

ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA RÉU: TAM LINHAS AEREAS 

S/A. V Vistos. Considerando que a parte requerida não foi devidamente 

citada (Id nº 11766750), REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

24 de abril de 2018, às 09h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Com 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. 

Observe-se, para o ato de citação, o endereço indicado pela parte autora 

no movimento de Id. nº 11784504. 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, 16 

de Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031644-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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: 1034841-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031749-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILOR SEHNEM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006092-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICENTE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 24/04/18, às 12:30 

, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021621-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CALIXTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

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)

 

Intimo a parte exequente para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001203-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018128-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAILSON FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1018128-52.2017.8.11.0041 AUTOR: DEVAILSON 

FRANCISCO DA SILVA RÉU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, 

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

M Vistos. Ab initio, REVOGO o despacho constante no movimento Id. nº 

11110213, verifiquei que, a audiência de conciliação foi marcada 

erroneamente. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 de Abril de 2018, às 

11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 02. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003375-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G P M RIO PRETO EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO SBROGGIO LACANNA OAB - SP323065 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.M.P. CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte exequente para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014870-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK COSTA ANDRADE (AUTOR)

ANDREA AMABILIS REZENDE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014870-34.2017.8.11.0041 AUTOR: PATRICK COSTA 

ANDRADE, ANDREA AMABILIS REZENDE ANDRADE RÉU: SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. M Vistos em 

Correição. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 24 de Abril de 2018, às 11h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 02. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003612-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 08/05/2018 às 

09:30h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003429-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 08/05/2018 às 

09:00h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036676-28.2017.8.11.0041

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:

EMANUELLE APARECIDA DE FIGUEIREDO MARTINS (EXECUTADO)

 

AUTOS Nº 1036676-28.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA EXECUTADO: EMANUELLE APARECIDA DE 

FIGUEIREDO MARTINS W Vistos em Correição. CITE-SE a parte executada 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de 

penhora, nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado de citação que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte 

executada poderá opor embargos à execução ou, mediante o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor total executado, requerer o parcelamento 

do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, consoante disposto nos arts. 

915 e 916 do Código de Processo Civil. Considerando que, na gradação 

legal do art. 835 do Código de Processo Civil, o dinheiro encontra-se em 

primeiro lugar, assim como que a penhora de recursos financeiros é feita 

via sistema eletrônico, ultrapassado o prazo supra sem que a parte 

executada tenha efetivado o pagamento voluntário do débito, remetam-se 

os autos conclusos para fins de realização da penhora via BACENJUD. 

Não localizada a parte executada para a citação, EXPEÇA-SE mandado 

para efetivação do arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, seguindo o processo na forma do art. 830 do Código Processo 

Civis. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor 

do débito, com redução à metade no caso de pagamento integral dentro do 

prazo de 03 (três dias), ex vi do art. 827 do referido Diploma Processual. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023098-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.C.DINIZ - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICEIA DOLORES CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ K Vistos em Correição. Ab initio, 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. Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se 

observa dos autos, o pedido encontra-se formulado em termos e há prova 

escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso 

concreto, pois, o pedido monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do 

Código de Processo Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a presente inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação 

devidamente cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, 

assim como pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor dado à causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, 

sob pena de revelia e de conversão automática do procedimento em 

executivo, lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se 

no instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas 

e dos honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas 

monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, 

c/c art. 916, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

Fevereiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003402-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 08/05/2018 às 

12:30h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002285-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 08/05/2018 às 

11:30h, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031634-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA CORDEIRO LARA (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: 1015646-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA PESSOA ESTEVAM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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: 1031869-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOE DA SILVA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (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: 1008570-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES PEREIRA TESSAROLI (RÉU)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do(a) 

Oficial de Justiça, devendo informar novo endereço para a citação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029406-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA PEREIRA FRAZAO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 1170382 Nr: 40342-88.2016.811.0041

 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: VICENTE EGIDIO RODRIGUES FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT
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 Vistos em correição

A parte autora manifesta interesse na realização de audiência de 

conciliação (CPC, art. 319, VII):

Designo audiência de conciliação (CPC, art. 320) para o próximo dia 

27-01-2017 às 10h15min a ser realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá - TJMT.

 Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º), devendo esta ser feita por meio eletrônico, via e-mail.

Cite-se e intime-se a parte ré (CPC, art. 334, parte final).

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).

Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o 

desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a 

realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, 

CPC).

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC.

 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).

Concedo ao Autor os benefícios da justiça gratuita.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1170382 Nr: 40342-88.2016.811.0041

 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: VICENTE EGIDIO RODRIGUES FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais setenta e cinco 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(07.08.2016), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 66913 Nr: 323-02.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO LEONCIO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE COMERCIAL TRIÂNGULO LTDA, 

SOCIEDADE COMERCIAL AJJ LTDA, DOUGLAS DALBERTO NAVES, JOÃO 

ARANTES NETO, RICARDO BORGES ARANTES, ANA PAULA JUNQUEIRA 

VILELA CARNEIRO VIANNA, ANTONIO EMÍLIO FEIERABEND, ANTONIO 

JOSÉ JUNQUEIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, ISIS BEATRIZ AMARAL DE ARAUJO - 

OAB:4125/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE SAPIA ZOCANTE 

SARAIVA - OAB:214.239/SP, AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:5882/MT, FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR - OAB:11.264/MT, 

GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA - OAB:160.510/SP, HELDA 

FERREIRA - OAB:9.138/MT, LUCIANA GAMBALLI CORREA DA COSTA - 

OAB:4.726, PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - OAB:17803, 

RENATO MAURILIO LOPES - OAB:145802/SP, RENATO MAURILIO 

LOPES - OAB:160.510/SP, SORAYA SAAB - OAB:288060, VERA LÚCIA 

DIAS CESCO LOPES - OAB:121853/SP

 PROCESSO Nº 323-02.2000.811.0041 CÓDIGO 669136

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo Espólio de Osvaldo 

Leôncio Mendes em desfavor de Sociedade Comercial e Agropecuária do 

Triângulo Ltda, Sociedade Comercial AJJ Ltad, JaJ Agrícola e Pecuária 

Ltda, Antônio Emilio Fierabend, Antônio José Rossi Junqueira Vilela, 

Antônio José Rossi Junqueira Vilela Filho e Ana Paula Junqueira Vilela 

Carneiro Vianna .

As partes entabularam acordo (fl. 1306/1309).

A parte requerida juntou aos autos petição de fls. 1318/1320, demostrado 

o cumprimento do acordo.

É o breve relatório.

DECIDO.

Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos (fls. 1306/1309).

Além disso, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com fulcro 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.

 Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada.

 Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 01 de Março de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 881802 Nr: 17877-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS TITULARES DE IMÓVEIS E 

MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE ALVES DE ALMEIDA, MEGER 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, JOÃO 

BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO, OAB/MT nº 1752, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1159033 Nr: 35524-93.2016.811.0041

 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: LUAN DA SILVA MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 112 de 472



Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1271832 Nr: 28262-58.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEF GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MENEZES - OAB:13322, 

CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo 

não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo 

Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado.

Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do instrumento do 

mandato conferido ao advogado (inciso II do art. 260 do CPC).

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da 

procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará 

na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da 

CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil).

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 788440 Nr: 42411-35.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CALVANO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., FMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:, BEATRIZ MARTINS - OAB:, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES 

DE CARVALHO - OAB:10.891/MT, CAROLINE B.BULHÕES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:12400-E, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:13.932-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, CAROLINE MUZZI - OAB:13160, DANIEL PEREIRA 

DA COSTA - OAB:120745, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022, 

RAFAEL CANDIDO FARIA - OAB:261.519, RAFAEL MILEN MITCHELL - 

OAB:18764

 Nesta data, intimo a parte autora para que se manifeste a cerda do 

cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1114894 Nr: 16633-24.2016.811.0041

 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: ELEONEI DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, a se manifestar sobre seu interesse no 

Cumprimento da Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 432054 Nr: 12055-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS H. B. PINHEIRO EPP - AUTO POSTO CAIQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM COMÉRCIO SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004324-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004324-80.2018.8.11.0041 

EXEQUENTE: CARLA HELENA GRINGS & CIA LTDA - ME EXECUTADO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Em 

tempo, REVOGO o decisório retro de ID. 11923553 tendo em vista o 

conflito quando do lançamento via sistema. Ademais, cite–se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 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). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003286-33.2018.8.11.0041

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:

JOSE BISPO SANTIAGO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003286-33.2018.8.11.0041 AUTOR: TEMPERMAT 

COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VIDROS LTDA. 

RÉU: JOSE BISPO SANTIAGO IMPULSIONAMENTO Tendo em vista a greve 

dos correios, 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. 
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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 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003542-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIANEI RODRIGO PLETSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO COLAZANTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003542-73.2018.8.11.0041 AUTOR: VIANEI 

RODRIGO PLETSCH RÉU: RODRIGO ANTONIO COLAZANTE 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora, para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça no 

prazo de 5 dias. Cuiabá - MT, 12 de março 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000738-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTIANE PALOMO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000738-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: NILDA 

RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: EVA CRISTIANE PALOMO - ME 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos intimando a 

parte autora, para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça no 

prazo de 5 dias. Cuiabá - MT, 12 de março 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: 1022512-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO XAVIER DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022512-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

XAVIER DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 de março de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022355-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINA APARECIDA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022355-85.2017.8.11.0041 AUTOR: DAVINA 

APARECIDA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 de março de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023746-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA BARBOSA VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023746-75.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE MARIA 

BARBOSA VENTURA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre as 

provas que pretendem produzir. Cuiabá - MT, 12 de março de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023953-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCIANA DIDONE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023953-74.2017.8.11.0041 AUTOR: APARECIDA 

LUCIANA DIDONE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 

de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022623-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NEPONOCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022623-42.2017.8.11.0041 AUTOR: PEDRO 

HENRIQUE NEPONOCENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 
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conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 de março de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026553-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1026553-68.2017.8.11.0041 AUTOR: SONIA 

MARIA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 12 

de março de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005552-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DE SOUZA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005552-90.2018.8.11.0041 

AUTOR: AROLDO DE SOUZA JUNIOR RÉU: AGEMED SAUDE S/A Vistos 

etc. O autor narra que entabulou contrato de plano de saúde com a 

requerida para usufruir dos serviços oferecidos pela mesma. Relata que 

sofreu acidente no final do ano de 2017, sendo solicitado por seu médico, 

a realização de cirurgia para reconstrução e retensionamento e reforço de 

ligamento com sinovectomia bem como os materiais necessárias para a 

realização da mesma. Explana que, após solicitação do procedimento e 

materiais necessários, a requerida postulou que o médico justificasse a 

necessidade dos materiais, o que fora prontamente atendido. Contudo, 

houve recusa quanto ao material ponteira de radiofrequência para 

artroscopia sendo indicado o uso do eletrocautério. Argumenta que, o uso 

do material indicado pelo médico se justifica para controle do sangramento 

(hemostasia) e de redução de inflamação e artrite hemática 

pós-operatória, controle de sangramento maior previsto em cirurgia. 

Requer, em sede de antecipação de tutela, que a requerida autorize e 

custeie a cirurgia e todos os materiais necessários indicados, conforme a 

solicitação médica. Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de 

Tutela de Urgência c/c Indenização por Dano Moral, proposta por AROLDO 

DE SOUZA JUNIOR em desfavor de AGEMED PLANOS DE SAÚDE S/A, 

devidamente qualificados nos autos. In casu, em que pese à alegação do 

demandante, no tocante a recusa da requerida em atender a solicitação do 

seu médico, quanto aos materiais necessários para a realização da 

cirurgia, não colacionou aos autos documentos que corroborassem com o 

fato narrado. Com essas considerações, DETERMINO a intimação da parte 

autora na pessoa do seu procurador, para que no prazo de 15 dias, 

proceda com a juntada da negativa da requerida, quanto ao tratamento. 

Após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 784774 Nr: 38594-60.2012.811.0041

 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: LUCIANE SUZEMAR DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAISO LTDA, ALEXANDRE DEMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6.518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:16929, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2850-A/SP

 Cumpra-se.” Nada mais, encerrou-se o presente termo. Eu Lorhayne 

Luiza Pereira, voluntária de Gabinete, o digitei. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito LUCIANE SUZEMAR DEMORI Autora DR. JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS Advogado da Parte Autora ARTEMIO EDISON HENICKA 

Requerido DR. ROBERTO DIAS DE CAMPOS Advogado da Parte Requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 335055 Nr: 5890-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOQUI INOCÊNCIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEOVEGILDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, 

RONALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:18.624/O, SEDALI GUIMARÃES 

FROSSARD - OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMO A PARTE AUTORA para apresentar os documentos solicitados 

pelo INTERMAT constantes no decreto 412/2011, conforme solicitado às 

folhas 203 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 703986 Nr: 38652-34.2010.811.0041

 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: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI XAVIER DA SILVA, INES SALETE 

SGUAREZI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE ÁVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14.442-B, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA 

MARTINS - OAB:14442-B/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 792575 Nr: 47838-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTERFLEX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA THEODORO 

GOMES - OAB:16.018-A/MT, ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA 

- OAB:7276-B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 1117374 Nr: 17633-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO TELLES DE CARVALHO 

- OAB:11461 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para apresentar planilha 

atualizada do crédito exequendo, conforme decisão de fls.106v.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822145 Nr: 28327-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON SIONI, Cpf: 84046325968, Rg: 

60795363, brasileiro(a), divorciado(a), avaliador de imoveis rurais. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Título Extra-judicial 

visando o recebimento da importância de R$ 1.779,40 da Requerida, no 

prazo de 03 dias.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795195 Nr: 1523-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO CESAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 18.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte que requereu o desarquivamento 

para manifestar, no prazo de 05 dias, sendo que ao final deste prazo os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 797167 Nr: 3537-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRIA DE MIRANDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO RURAL S. A., BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO BGN S.A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:15084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA DA PRATO 

CAMPOS - OAB:156844/SP, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63.440/MG, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:PR/42.277, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 II)JULGO PROCEDENTE o PEDIDO RECONVENCIONAL, com resolução do 

mérito e amparo no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR a reconvinda a restituir os R$ 272,24 (duzentos e setenta e 

dois reais e vinte e quatro centavos) a parte reconvinte (fls.480/481), 

decorrente da cédula de crédito bancário n° 107804276/199729631 

(fls.434/440), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.CONDENO a parte 

reconvinda ao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) para o (a) reconvinte (a), na forma prevista no 

artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas 

processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e terá 

suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na 

forma do artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 06 de junho de 

2017.Gilberto Lopes BussikiJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 343049 Nr: 13235-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 12/2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454429 Nr: 25952-26.2010.811.0041

 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: WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA 

JUNIOR, CNPJ: 08518058000133. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Monitória interposta visando o 

recebimento do valor devido pela Requerida de R$ 24.306,01.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 

(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital das 

partes requeridas.Tendo em vista, que os processos não podem ficar 

paralisados por prazo indeterminado e no intuito de imprimir celeridade 

processual, por não haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a 

publicação de editais no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como 

também por ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho 

Nacional De Justiça, DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do 

NCPC quanto ao edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.

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, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 78127 Nr: 9679-21.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamil Industria e Comercio de Milho e Derivados 

Ltda, IZANET ASTUTT TANNURE, FREDERICO WAGNER FRANÇA 

TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Considerando a consulta realizada via INFOJUD pelo MM. Juízo desta 

Vara, impulsiono os autos a parte autora para manifestação acerca da 

resposta a qual encontra-se em pasta própria do INFOJUD nesta 

serventia, identificada como DOC. 13/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349534 Nr: 19845-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FIGUEIREDO DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL ESTEVAO DE 

FIGUEIREDO, SANTINHA DE FIGUEIREDO, ANA ESTEVAO DA SILVA, 

ESPOLIO DE MARTINHO DE ESTEVAO DE FIGUEIREDO, ESPOLIO DE 

MARIA EDITE ESTEVAO DA SILVA, ESPOLIO DE PAULINO DE FIGUEIREDO, 

ESPOLIO DE JOSE ESTEVAO DE FIGUEIREDO, LUIS MARQUES DE 

FIGUEIREDO, JOSÉ SOLÃO DE ARRUDA E SUA MULHER, MARIA JÚLIA 

NEVES ARRUDA E SEU MARIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO COELHO DAMIN - 

OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA A APRESENTAR o Memorial descritivo, bem 

como a cópia da planta do imóvel no Balcão da secretaria, para envio à 

Procuradoria da União.

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018407-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA MIRANDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILOMAR HILLER OAB - MT0010768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 28/05/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004388-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY WYLLYAN MOREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Diante da certidão de Id. 12146214, intime-se a parte autora para 

indicar/qualificar os confinantes do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Cumprida a ordem acima, proceda-se a devida citação dos confinantes e 

demais atos determinados no despacho anterior. Do contrário, 

certifique-se e volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de 

março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004549-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais 

e Morais com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por André Rodrigues 

dos Santos em desfavor de HDI Seguros S.A, alegando que firmou 

contrato de seguro com a ré, acerca do veículo marca Jeep Renegade 

Sport, 1.8, placa OAZ 9491/MT, 2015/2016, o qual foi objeto de roubo em 

28/11/2017. Narra que em 07/12/2017 o automóvel foi recuperado pela 

polícia militar, entretanto, houve danos irrecuperáveis, já que o chassi, 

vidros e etiquetas auto destrutivas foram alteradas e danificadas, 

perdendo o bem a qualificação originária de fábrica. Que a ré nega a 

cobertura por perda total, ou seja, indenização integral da apólice, sob 

fundamento de que se trata de mera desvalorização de mercado, e seria 

suprido com alguns reparos, estando o veículo no pátio da Jeep em 

Várzea Grande aguardando a autorização para tanto. Por discordar de tal 

situação, requer o autor a concessão da tutela de urgência para que o 

veículo salvado, independente dos reparos das pequenas avarias ou 

outro automóvel idêntico ao seu, fique sob a sua responsabilidade, sem 

qualquer custo, até julgamento final da lide. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, resta 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes (Id. 

11922137), e que o automóvel segurado realmente foi objeto de roubo e 

posteriormente recuperado pela polícia militar (Id. 11922201 e 11922222), 

entretanto, conforme laudo pericial acostado no processo (Id. 11922265), 

o chassi, vidros e etiquetas auto destrutivas foram alteradas/danificadas, 

perdendo o veículo sua qualificação original de fábrica, o que caracteriza 

a probabilidade do direito do autor, além disso, ele ajuizou a demanda para 

discutir acerca da legalidade ou não da ré em negar a cobertura total da 

apólice. É também notório o perigo de dano, vez que o automóvel poderá 

sofrer as depreciações causadas pelo tempo, em contrapartida, o autor 

depende do veículo para realizar atividades comuns do dia-a-dia. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a ré disponibilize para o autor, no prazo de 

três dias, o veículo salvado Jeep Renegade Sport, 1.8, placa OAZ 

9491/MT, 2015/2016, independente dos reparos das pequenas avarias ou 

outro automóvel idêntico ao seu, sem qualquer custo, até julgamento final 

da lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento 

injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 50.000,00. No 

mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do 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 22/05/2018, 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 (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, 07 de março 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.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1035755-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANO FONTANA (AUTOR)

SANDRA LIMA RODRIGUES FONTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL ANIBAL SILVA OAB - MT0004121A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PINHEIRO FERNANDES (RÉU)

RICARDO PINHEIRO FERNANDES (RÉU)

MARINETE LEITE PINHEIRO (RÉU)

CARLOS ADONES Q FERNANDES (RÉU)

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

juntar comprovante de distribuição da(s) missiva(s) no Juízo Deprecado 
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nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005880-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Dirceu de Souza em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu 

cobrança referente ao mês junho/2017, no valor de R$ 252,15, o que não 

condiz com sua realidade, vez que sua média de consumo não ultrapassa 

R$ 150,00. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré 

a se abster de interromper o fornecimento dos serviços, suspender a 

cobrança da fatura questionada neste feito, bem como se abster de inserir 

o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, 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] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 12119104, que a ré, em 2017, emitiu faturas 

nos valores de R$ 145,54, R$ 144,03, R$ 109,22, etc., mas em junho/2017, 

efetuou cobrança no valor de R$ 252,15, demonstrando a existência de 

alguma irregularidade. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez 

que o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, pois ela é essencial à manutenção da residência do autor. Deste 

modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA 

ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

- FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO 

SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO 

PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de 

energia elétrica não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a 

consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o 

Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado 

na fatura referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima 

da média dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

o autor do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar a ré a se abster de interromper o fornecimento dos serviços, 

suspender a cobrança da fatura questionada neste feito (junho/2017), 

bem como se abster de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

3.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. 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 22/05/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação da 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005839-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI RODRIGUES DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT0006983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Ireni Rodrigues do Couto em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuária dos serviços prestados pela ré e que recebeu 

cobrança com vencimento em 09/02/2018, no valor de R$ 703,56, o que 

não condiz com sua realidade, vez que sua média de consumo é de R$ 

100,00. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a 
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restabelecer o fornecimento dos serviços, e se abster de inserir o nome 

da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Imprescindível destacar que 

a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 12112767, 

que a ré, em 2017, emitiu faturas nos valores de R$ 130,68, R$ 112,96, R$ 

100,01, etc., mas em fevereiro/2018, efetuou cobrança no valor de R$ 

703,56, demonstrando a existência de alguma irregularidade. Por outro 

lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no fornecimento de 

energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, pois ela é essencial à 

manutenção da residência da autora. Deste modo, o perigo da demora 

está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A 

LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN 

MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica 

não pode interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado 

conseguiu demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura 

referente ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média 

dos valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O 

periculum in mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é 

serviço de natureza essencial e contínuo. (TJMT, AI, 3446/2012, Desa. 

Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/01/2013, Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que 

o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar a ré a restabelecer o fornecimento dos serviços no imóvel, no 

prazo de 24 horas, e se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos 

de proteção ao crédito, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia 

de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

3.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. 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 22/05/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação da 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 pelo plantão, se necessário, servindo a cópia 

dessa decisão como mandado. Cuiabá, 08 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004621-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacqueline Curvo Rondon OAB - MT0011017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Irene de Almeida, em desfavor de Agemed Saúde 

S.A, alegando que foi acometida de severas dores na região sacral, com 

úlcera de pressão ocasionada por ser cadeirante há aproximadamente 15 

anos, sendo indicado pelo médico o tratamento em “câmara hiperbárica”, 

mas a ré, mesmo com o caso grave da autora, não autorizou a cobertura, 

sob argumento de que não atendia as diretrizes do rol de procedimentos 

médicos da Agência Nacional de Saúde. Requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar a parte ré a autorizar/custear imediatamente o 

tratamento de oxigenação hiperbárica, conforme prescrito pelo médico. 

Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se a existência da relação 

jurídica entre as partes, pelo documento de Id. 11934755, bem como a 

necessidade do tratamento indicado pelo médico (Id. 11934767 e 

11935100), todavia, a requerida nega a cobertura, sob argumento de a 
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autora não preencher as diretrizes do rol de procedimentos da ANS (Id. 

11999920). Ocorre que cabe ao profissional da saúde, competente para 

aferir os problemas da autora, a escolha do tratamento, situação que deve 

se sobrepor a quaisquer outras considerações. Nesse sentido: “DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICO-HOSPITALAR, INDIVIDUAL E FAMILIAR. TRANSPLANTE DE 

ÓRGÃOS. REJEIÇÃO DO PRIMEIRO ÓRGÃO. NOVO TRANSPLANTE. 

CLÁUSULA EXCLUDENTE. INVALIDADE. (...) - Somente ao médico que 

acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para 

alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o 

paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar 

as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, 

sob pena de colocar em risco a vida do consumidor. (...) Recurso especial 

conhecido, mas, não provido”. (STJ, REsp 1053810/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 

15/03/2010). Negritei. Além disso, é notória a urgência do pedido, já que a 

autora necessita do tratamento, inclusive, pelos documentos juntados no 

processo, vê-se que ela foi internada em 06/02/2018, com quadro de 

urgência (ID 11935076), e o médio relatou novamente que ela precisa 

realizar o tratamento adjuvante de oxigenoterapia hiperbárica, sendo 

assim, é forçoso para restabelecer a saúde da autora. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] À Propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PLANO DE SAÚDE – CONCESSÃO DE LIMINAR DETERMINANDO 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA – 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DOS 

PRESSUPOSTOS EXIGIDOS NO ART. 273 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – 

AGRAVO DESPROVIDO. Confirmada a existência dos requisitos exigidos 

pelo artigo 273 e incisos do Código de Processo Civil para antecipação da 

tutela, deve ser mantida a liminar que determinou que a Agravante 

fornecesse tratamento de oxigenoterapia hiperbárica ao Agravado”. 

(TJMT, AI 110732/2011, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2012, Publicado no DJE 06/12/2012). 

Negritei. Além disso, o direito à saúde encontra-se umbilicalmente 

relacionado com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo esta 

garantia fundamental uma das vigas mestras da Constituição da República 

de 1988. 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, já que poderá 

obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta 

o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

medida pleiteada, para determinar a parte ré a autorizar/custear 

imediatamente o tratamento de oxigenação hiperbárica, conforme prescrito 

pelo médico, iniciando-se em até 48 horas, sob pena de multa no valor de 

R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 20.000,00. E quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 469 do STJ: 

Súmula nº 469 do STJ: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde. 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 22/05/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizado 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, 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 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 pelo plantão, se necessário, servindo a cópia 

dessa decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de março 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025510-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES BATISTA SANTANA DA COSTA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUCIO DE ARRUDA OAB - MT4521 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDA LARA DE ARAUJO (RÉU)

 

Visto. Primeiramente, indefiro, por ora, a citação da ré por edital, tendo em 

vista que não restou demonstrado o esgotamento dos meios para a 

localização da mesma, ademais, observa-se que há informação de seu 

CPF, e considerando que o autor pode obter auxílio do juízo (art. 319, §1º, 

NCPC), proceda-se a consulta junto ao sistema Infojud acerca do 

endereço da requerida, cuja informação segue anexo a este despacho. 

Realizada a consulta e sendo constatado endereço, cite-se a parte ré 

para concordar com o pedido de dissolução ou apresentar contestação, 

no prazo de quinze dias (601, NCPC). Futuramente, na hipótese da ré não 

ser localizada no endereço informado na pesquisa, encontra-se presente 

a hipótese prevista no inciso II, do art. 256, do NCPC, dai sim sendo 

perfeitamente cabível a citação por edital, com prazo de 20 dias. 

Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça. Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da 

requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, 

nomeio como curador especial um dos membros da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que 

apresente defesa no prazo legal. Após a apresentação da defesa, 

intime-se a autora para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a 

contestação e os documentos que eventualmente venham a 

acompanhá-la, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 1º 

de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1037477-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARCOS DAGOSTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Vistos. Cite-se a parte requerida, para, no prazo de cinco dias, contestar 

o pedido e indicar as provas que pretende produzir (art. 306 do NCPC). 

Conste no mandado as advertências da revelia (artigos 307 e 344, do 

NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 24 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036323-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEMA CIA DE PETROLEO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO OAB - MG81629 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO CUIABA PETRO LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro também o pedido do exequente 

para determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, 

do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de dezembro de 2017. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006073-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELZO APARECIDO RIBEIRO 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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006073-35.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: NOELZO APARECIDO RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

25/05/2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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, 12 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006076-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PHILLIPI PRADO CAMARGO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006076-87.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MATHEUS PHILLIPI PRADO CAMARGO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

25/05/2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte 

autora informou que não tem interesse na realização de audiência de 

conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006032-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA LAURINDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006032-68.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSE MARIA LAURINDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/05/2018, 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 
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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, 12 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006056-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE VASCONCELOS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (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: 1006056-96.2018.8.11.0041 

AUTOR: FELIPE VASCONCELOS DE ALMEIDA 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, 12 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006059-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADERSON EVILASIO DO VALE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (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: 1006059-51.2018.8.11.0041 

AUTOR: MADERSON EVILASIO DO VALE 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 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, 12 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005968-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SARTORI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIA SERVICOS AMBIENTAL PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos 

artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, 

consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento das diligências. Defiro a prioridade da 

tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, do CPC, vez que o autor 

comprovou ser idoso. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006064-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO CAETANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006064-73.2018.8.11.0041 

AUTOR: CICERO CAETANO DA SILVA 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, 12 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006078-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO ONORIO DA SILVA FILHO (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: 1006078-57.2018.8.11.0041 

AUTOR: ERNESTO ONORIO DA SILVA FILHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/05/2018, às 

08h00min 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 
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processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003695-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ADEMAR 

PEREIRA DE ALMEIDA, em desfavor de LOSANGO PROMOÇÕES DE 

VENDAS LTDA., afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito 

existente junto a Requerida, entretanto, assevera que desconhece a 

dívida cobrada, sendo totalmente indevida. Diz que em decorrência da 

negativação de seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho 

patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado no mercado. Requer 

o deferimento da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. O pedido de antecipação da 

tutela de urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos 

no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código 

de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática 

narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos 

autos, principalmente por meio do documento de ID 11961390, 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 o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome do Requerente do banco de 

dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 198,97. 

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 do 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 22/05/2018, às 

12h30min 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, 09 de março 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003112-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH REGINA DUARTE CASTRILLON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Visto. Recebo a emenda de Id. 11778894. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por Elizabeth Regina Duarte Castrillon em 

desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é usuária dos 

serviços prestados pela ré e que foi surpreendida com cobrança emitida 

pela mesma, no valor de R$ 11.805,25, referente a suposto consumo 

recuperado, do qual discorda. Requer a concessão da tutela de urgência 

para determinar a ré a se abster de suspender o fornecimento de energia 

elétrica no imóvel, bem como promover a exclusão do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido. 

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 
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autor almeja”.[1] Na hipótese percebe-se a probabilidade do direito, pois se 

verifica pelo documento de ID 11732400 que a ré emitiu fatura com 

vencimento em 15/09/2016, cobrando o suposto consumo recuperado, 

custo administrativo e diversos encargos, totalizando o valor de R$ 

11.805,25, ou seja, débito pretérito, situação que obriga a autora a tal 

pagamento, entretanto, ela ajuizou a presente demanda para discutir a 

legalidade da dívida. O documento de ID 11732399 comprova a 

negativação do nome da Autora nos bancos de dados do SPC/SERASA. 

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, pois se não efetuado o 

pagamento, a autora poderá sofrer com o corte no fornecimento de 

energia elétrica, o que acarreta excessivos prejuízos, já que ela é 

essencial à manutenção da residência da autora. Deste modo, o perigo da 

demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Em se 

tratando de faturamento de diferença de consumo, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou a posição de que não pode haver a 

suspensão do fornecimento de energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 

9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, EM RAZÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos 

artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da Lei 8.987/95, indicados como 

violados pelo recorrente para impugnar a alteração dos critérios de 

arbitramento do consumo de energia elétrica em período irregular e o 

afastamento do custo administrativo, ressente-se o recurso especial do 

devido prequestionamento, já que sobre tais normas não houve emissão 

de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição dos embargos 

declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do STJ. 2. No que 

se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é 

legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica quando a inadimplência 

do consumidor decorrer de débitos consolidados pelo tempo oriundos de 

recuperação de consumo por suposta fraude no medidor. Incide, portanto, 

a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no 

REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). “RECURSO ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. 

ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO NO MEDIDOR. COBRANÇA 

DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Compete exclusivamente às instâncias ordinárias a análise de 

dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em recurso especial 

cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos termos da 

Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso Especial, de 

matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, porquanto 

indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se deficientes 

as razões do recurso especial quando a recorrente não aponta, de forma 

inequívoca, os motivos pelos quais considera violados os dispositivos de 

lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do fornecimento de 

energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao 

mês do consumo, de modo que inviável o corte do abastecimento em 

razão de débitos antigos, em relação aos quais a companhia deve 

utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. Precedentes da Corte, q.v., 

verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso especial parcialmente 

conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 992.800/RS, Rel. 

Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO 

TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 

29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do STJ, o egrégio 

TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE 

CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA DO FUMUS 

BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento 

por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de discussão judicial. 2 

- Na hipótese, o Agravado conseguiu demonstrar de forma inequívoca que 

o valor cobrado na fatura referente ao mês de outubro de 2011, 

encontra-se muito acima da média dos valores descritos nas faturas dos 

últimos 10 (dez) meses. O periculum in mora é inconteste porque o 

fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial e 

contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, Data da publicação no 

DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o deferimento da liminar não 

acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de 

irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a 

concessão da antecipação de tutela não desonera a autora do pagamento 

das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos 

elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a ré se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel. 

Determino ainda a exclusão do nome da Requerente do banco de dados 

do SPC/SERASA, acerca do débito aqui discutido. Designo o dia 

22/05/2018, às 11h00min horas 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. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035109-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINY DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035109-59.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KAREN CRISTINY DO NASCIMENTO GONCALVES 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida 

por Karen Cristiny do Nascimento Gonçalves em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, às 09:00 horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação 

desta Capital, Sala 04. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 
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protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Defiro também os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 798333 Nr: 4721-35.2013.811.0041

 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: TARCISIO BREVE MARIANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 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.: 234930 Nr: 4071-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO SILVEIRA BARBOSA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - OAB:4.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, fornecer os dados bancários 

e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095116 Nr: 8450-64.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JOSE VILELA DE CARVALHO, NEIDE SANTOS 

VILELA DE CARVALHO, SHIRLEI GRANDI VILELA DE CARVALHO, JOÃO 

FRANCISCO VILELA DE CARAVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIO FRARES, RICARDO RODRIGUES DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313, MARCO ANTONIO GOULART - OAB:179755/SP, 

MARIA CAROLINA MANCINI - OAB:277690/SP, SAVIO DANILO LOPES 

LEITE - OAB:13507/MT

 Código n. 1095116

Visto.

Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual Com Reintegração 

de Posse e Condenação em Perdas e Danos c/c Antecipação de Tutela 

promovida por Paulo José Vilela de Carvalho, Neide Santos Vilela de 

Carvalho, João Francisco Vilela de Carvalho e Shirlei Grandi Vilela de 

Carvalho em desfavor de Valerio Frares e Ricardo Rodrigues de Matos, 

onde houve pedido de desistência da ação formulado pela parte autora (fl. 

317).

Assim, considerando que os requeridos concordaram com a desistência 

da ação, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII, do NCPC.

 Custas pelo requerido, conforme requerido por ele às fls. 318/319.

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Itiquira-MT, conforme solicitado à fl. 319.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 833788 Nr: 39172-86.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART WAY SURGICAL PRODUTOS MEDICOS 

HOSPITALARES LTDA EPP, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE, ISAN OLIVEIRA 

DE REZENDE, JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO

 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: DENISE SILVA DE REZENDE - 

OAB:4658, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 Visto.

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Perdas e Danos e 

Dissolução Judicial de Sociedade Empresária com Pedido de Antecipação 

de Tutela proposta por Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. contra Art 

Way Produtos Médicos Hospitalares Ltda., Isan Oliveira de Rezende e 

João Medeiros Ramos Neto.

O autor formula pedido de desistência da ação em relação a ré, Art Way 

Produtos Médicos Hospitalares Ltda. às fls. 504/506.

Diante disso, Homologo por Sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o pedido de desistência da ação formulado pelo requerente 

em relação a empresa ré Art Way Produtos Médicos Hospitalares Ltda.

Em consequência, com fulcro no art. 485 VIII, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito em relação a ela. 

Prosseguindo a ação com relação a Isan Oliveira de Rezende e João 

Medeiros Ramos Neto.

Sem condenação em honorários uma vez que a parte ré não foi citada. 

Proceda-se as anotações no distribuidor e sistema Apolo.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 501, expedindo, com urgência, o 

mandado de citação para o réu João Medeiros Ramos Neto.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 905127 Nr: 33649-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDRA DEUNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS - SISTEMA FÁCIL, 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ROBERTO SILVA TAQUES - 

OAB:17.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 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 indenizar a autora pelos prejuízos de 

ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC 
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desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação.2)Condenar a ré a indenizar a 

autora pelos prejuízos de ordem material, com as despesas do aluguel de 

outro imóvel, incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do vencimento de 

cada aluguel, considerando o termo inicial março de 2014 e termo final 

julho de 2014. O valor do aluguel será o correspondente aos documentos 

de fls. 92/94. Como a autora descaiu da 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-se.Cuiabá, 09 de 

março de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 863376 Nr: 4335-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA CELESTINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA SATÉLITE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DAHMER - OAB:7395

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Revisão Contratual c/c 

Danos Morais promovida por Maria Helena Celestina em desfavor de 

Imobiliária Satélite Ltda EPP.Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §§ 2º 

e 6º do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos após as baixas e anotações necessárias.Publique-se e Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 9 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 63534 Nr: 6472-19.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA, JOEL CÉSAR FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-BMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ...Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, 

na forma do artigo 485, III, do NCPC. Considerando que a extinção do 

processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da 

parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se 

apois no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10 % (dez por 

cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no artigo 85, § 

2º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Inimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 838457 Nr: 43090-98.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:187522, KARINA CRUZ DA SILVA - 

OAB:322.630-OAB/SP

 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.: 909248 Nr: 36321-40.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL NOGUEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 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 indenizar ao autor pelos prejuízos de 

ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC 

desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação.2)Condenar a ré a indenizar ao 

autor pelos prejuízos de ordem material, com as despesas do aluguel e 

condomínio de outro imóvel, incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

vencimento de cada aluguel e condomínio, considerando o termo inicial 

setembro de 2012 e termo final a entrega do imóvel 08/2013. O valor do 

aluguel será o correspondente aos documentos de fls. 55/66 e 79/80. 

Como o autor descaiu da 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-se.Cuiabá, 09 de março de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 864092 Nr: 4894-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JEFERSON PEREIRA COIMBRA, GELSON 

FERREIRA COIMBRA, EDNA PEREIRA DE SOUZA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

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

OAB:

 Posto isso, em face da ilegitimidade ativa e da superveniente perda do 

interesse de agir, JULGO EXTINTA a Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório- DPVAT promovida por Espólio de Jeferson Pereira Coimbra, 

Gelson Ferreira Coimbra e Edna Pereira de Souza, com fundamento no 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa atualizada, com base no artigo 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito e julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 9 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1063246 Nr: 52454-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANA PAULA PEREIRA MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Considerando o conteúdo do expediente enviado pelo Departamento de 

Conta Única, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, proceder à 

devolução da importância de R$ 500,00, por meio de depósito judicial, em 

razão de liberação à maior, sob pena de bloqueio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 775407 Nr: 28661-63.2012.811.0041

 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: HENRIQUE DE ALMEIDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, 

SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 Posto isso, com fundamento no artigo 467, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela 

Antecipada promovida por Henrique de Almeida Costa em desfavor de 

Citavel Distribuidora de Veículos Ltda e Ford Moto Company Brasil Ltda, 

para determinar que estas providenciem o conserto do veículo do autor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil 

reais).Condeno as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, da data desta sentença, acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, desde a citação. Considerando que a parte ré 

ensejou a propositura da presente demanda, tendo o autor recorrido ao 

Judiciário para ver resguardado o seu direito, cabível a aplicação do 

principio da causalidade, para condenar as requeridas, solidariamente, ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, § 2º Novo Código de Processo Civil.Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 9 de março de 2018.SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1075469 Nr: 57728-68.2015.811.0041

 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: RENAN RUIZ DE ARRUDA PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Considerando o conteúdo do expediente enviado pelo Departamento de 

Conta Única, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, proceder à 

devolução da importância de R$ 500,00, por meio de depósito judicial, em 

razão de liberação à maior, sob pena de bloqueio.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 868336 Nr: 8219-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO BUENO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Defiro o prazo de 10 (dez) dias para a juntada do documento supracitado. 

REDESIGNO a audiência para o dia 08.05.2018, às 14:00 horas, para a 

oitiva da testemunha Rodrigo Maciel da Fonseca, devendo ser esta 

conduzida via Oficial de Justiça. EXPEÇA-SE mandado de condução 

coercitiva da testemunha. Saem os presentes intimados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792718 Nr: 46806-70.2012.811.0041

 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 CONCEIÇÃO MARTINS DE ASSIS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIL LUCIANO MOREIRA DOMINGUES, LUIZ 

CARLOS TEIXEIRA, LUCY ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURACI COSTA - 

OAB:250.333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO TEIXEIRA. - 

OAB:10.892/MT, LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:4.961/MT, LUCY ROSA DA SILVA - OAB:4896-MT, LUDMILLA DE 

MOURA BOURET - OAB:8.476/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUDMILLA DE 

MOURA BOURET, para devolução dos autos nº 46806-70.2012.811.0041, 

Protocolo 792718, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381972 Nr: 18367-54.2009.811.0041

 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: EVALDO DUARTE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DO ESTADO 

DO MATO GROSSO, LUIZ ORIONE NETO, SEPHORA DIOZ ORIONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIANNE 

NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA, para devolução dos autos nº 

18367-54.2009.811.0041, Protocolo 381972, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006003-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. G. D. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por Nicolas Noáh Garcia do Carmo Borges, 

representado por seu genitor Mozart Borges da Silva, em desfavor de 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de trabalho Médico, alegando que é portador 

de acondoplasia, hidrocefalia, macrocrania e atraso global no 

desenvolvimento neuropsicomotor, e em razão da fisioterapia 

convencional não estar dando resultado satisfatório, foi indicado pelo 

médico o tratamento fisioterápico pelo método “Pediasuit”, mas a ré negou 

a cobertura, sob argumento de que não há estudos que comprovem a 

melhor eficácia da fisioterapia solicitada do que a tradicional, e que não 

está prevista no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de 

Saúde. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a parte 

ré a autorizar/custear imediatamente o tratamento fisioterápico pelo 

método “Pediasuit”, conforme prescrito pelo médico, no prazo de dez dias, 
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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] No caso vertente, 

observa-se a existência da relação jurídica entre as partes, pelo 

documento de Id. 12144512, bem como a necessidade do tratamento 

indicado pelo médico (Id. 12144457 e 12144490), todavia, a requerida 

nega a cobertura, sob argumento de que não preenche as diretrizes do rol 

de procedimentos da ANS (Id. 12144502). Ocorre que cabe ao profissional 

da saúde, competente para aferir os problemas do autor, a escolha do 

tratamento, situação que deve se sobrepor a quaisquer outras 

considerações. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO 

EM GRUPO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, INDIVIDUAL E 

FAMILIAR. TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS. REJEIÇÃO DO PRIMEIRO ÓRGÃO. 

NOVO TRANSPLANTE. CLÁUSULA EXCLUDENTE. INVALIDADE. (...) - 

Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o 

tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da 

enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, 

tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o 

restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a 

vida do consumidor. (...) Recurso especial conhecido, mas, não provido”. 

(STJ, REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010). Negritei. Além disso, é 

notória a urgência do pedido, já que o autor necessita do tratamento, 

conforme atestado pela médica de que ele é imprescindível para a 

qualidade de vida, e quanto antes a intervenção começar maior será a 

chance de melhora no seu quadro (Id. 12144490). 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] À Propósito: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA CUSTEIO DE 

TRATAMENTO MÉDICO (PEDIASUIT) – DEMONSTRAÇÃO DA 

IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – PRESENÇA DOS 

REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – 

DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para 

que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é 

necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demonstrada, 

nos autos, a imprescindibilidade e urgência de tratamento indicado, por 

profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do 

paciente, consubstanciado na sequência de vários anos de tratamento 

convencional, já realizado e acobertado por contrato de prestação de 

serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a 

concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio 

pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, recusa a 

autorizar o procedimento”. (TJMT, AI 59180/2016, Des. Dirceu dos Santos, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2016, Publicado no 

DJE 07/12/2016). Negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE 

SAÚDE – PACIENTE (CRIANÇA) COM PATOLOGIA DEGENERATIVA – 

TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO ( PEDIASUIT) - RECUSA DE 

COBERTURA - PROCEDIMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DAS 

COBERTURAS EXCLUÍDAS - ABUSO CONFIGURADO - PERIGO DE DANO - 

ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a 

justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de 

ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios 

disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano 

adquirido. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor 

condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao 

combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a 

prestação jurisdicional contrária a essa prescrição, sem suporte 

científico”. (TJMT, AI 65582/2016, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 

Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/07/2016, Publicado no 

DJE 22/07/2016). Negritei. Além disso, o direito à saúde encontra-se 

umbilicalmente relacionado com o princípio da dignidade da pessoa 

humana, sendo esta garantia fundamental uma das vigas mestras da 

Constituição da República de 1988. Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a 

concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a 

parte ré a autorizar/custear o tratamento fisioterápico pelo método 

“Pediasuit”, conforme prescrito pelo médico, iniciando-se em até 10 dias, 

sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00. E quanto ao 

pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 469 do STJ: 

Súmula nº 469 do STJ: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de plano de saúde. Assim, considerando a potencial relação de 

consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do 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 28/05/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizado 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, 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 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, 12 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 
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Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005973-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TARTARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO AUGUSTO DE SOUZA (RÉU)

SANDRA COENGA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Sérgio Tartari ajuizou a presente Ação de Despejo por Falta de 

Pagamento c/c Cobrança e Pedido de Liminar em desfavor de Celso 

Augusto de Souza e Sandra Coenga de Souza, ao argumento de que 

firmou Contrato de Locação de Imóvel Comercial com o réu, mas ele está 

inadimplente com o pagamento do aluguel desde agosto/2017, deixando, 

assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final pugna pela 

concessão da liminar para determinar a desocupação do imóvel. No que 

tange ao pedido liminar, vale destacar que a Lei 12.112 de 2009 ampliou as 

hipóteses de concessão da medida nas Ações de Despejo, sendo uma 

delas, a hipótese de falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento, a saber: O art. 59, da Lei nº 8.245/91 assim 

determina: § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente de audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo”: (...) “IX - a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo”. (Incluído pela Lei nº. 12.112, de 2009). 

Negritei. Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

Ocorre que, no caso em apreço não verifico a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, vez que o contrato não está desprovido de 

garantia[1]-[2], já que o pacto dispõe de fiadora (Id. 12137299). Diante do 

exposto, ausente a prova dos requisitos autorizadores da medida, 

INDEFIRO o pedido liminar. Designo o dia 28/05/2018, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizado 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 ou purgar a mora é de 15 (quinze) dias (art. 335, 

CPC c/c 62, II, Lei 8.245/91), 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, 12 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] art. 59, § 1º da Lei nº 8.245/91: § 1º Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo”: (...) “IX - a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo”. (Incluído pela Lei nº. 12.112, de 2009). Negritei. [2] Lei 8.245/91 

– “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as 

seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; (...)”. (Negritei).

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006014-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ALEXANDRE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062/O-O (ADVOGADO)

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT0023046A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Sandra Regina Alexandre Silva ajuizou a presente Ação de Despejo 

por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Pedido de Liminar em desfavor da 

Helui Calongas Ali Dahrouge, ao argumento de que firmou Contrato de 

Locação de Imóvel residencial com a ré, mas ela está inadimplente com o 

pagamento das taxas condominiais desde abril/2017 e aluguéis de 

agosto/2017, deixando, assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. 

Ao final pugna pela concessão da liminar para que seja determinada a 

desocupação do imóvel. No que tange ao pedido liminar, vale destacar que 

a Lei 12.112 de 2009 ampliou as hipóteses de concessão da medida nas 

Ações de Despejo, sendo uma delas, a hipótese de falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, a saber: O art. 59, da Lei 

nº 8.245/91 assim determina: § 1º Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo”: (...) 

VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 

40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança 

inaugural do contrato; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 

Dessa forma, a liminar pode ser concedida em casos de falta de 

pagamento, por estar prevista esta hipótese no artigo 59, § 1º da Lei 

8.245/91, consoante acima transcrito, desde que preenchidos dois 

requisitos básicos: a prestação de caução, bem como que a ação de 

despejo tenha como fundamento exclusivo um dos motivos elencados em 

numerus clausus, nos incisos I a IX, do § 1º, do supracitado dispositivo. 

No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da 

medida, notadamente a relevância da fundamentação, eis que a parte 

Autora colacionou o Contrato de Locação (Id 12145673), afirmando que a 

ré está inadimplente com os aluguéis, apresentou a notificação da 

requerida (Id. 12145702 e 12145847), demonstrando que ela realmente 

não está cumprindo sua obrigação. Por outro lado, o deferimento da 

medida liminar está condicionado ao oferecimento de caução, em razão do 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Isso porque, 

cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel poderá 

impossibilitar o retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o bem a 

terceiro. Apesar de a autora ofertar o próprio imóvel em garantia, vê-se 

que não apresentou cópia integral da matrícula do mesmo, para comprovar 

a propriedade. Assim, caso permaneça o interesse, deverá juntar certidão 

de inteiro teor do bem. Diante do exposto, com respaldo nos princípios do 

livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, 

de art. 59, § 1º, inciso IX da Lei 8.245/1991, DEFIRO o pedido de liminar 

para determinar a ré a desocupar voluntariamente o imóvel, no prazo de 

15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste 

prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e 

arrombamento, caso necessário. Apresentada a caução pela parte autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 

28/05/2018, 11h00min para audiência de conciliação, que será 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 
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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, 12 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006015-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR ELDO SILVA LIMA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória Nulidade de Reajustes de Parcelas 

Estudantis com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Arthur Eldo Silva 

Lima em desfavor de Iuni Educacional S.A, aduzindo que é estudante do 

curso de medicina, e em dezembro/2016 obteve informação junto à ré de 

que não haveria reajuste de mensalidade para o período letivo 2017/1, 

razão pela qual realizou o pagamento da 1ª parcela da semestralidade, no 

valor de R$ 7.403,50, efetivando, assim, a rematrícula, mas foi 

surpreendido com a cobrança de R$ 8.506,62, referente ao mês 

subsequente. Narra que novamente e sem qualquer comunicação prévia, 

desobedecendo a legislação, a ré reajustou a mensalidade do ano letivo 

de 2018 para R$ 9.416,49. Requerer a concessão da tutela de urgência 

para que seja determinada a suspensão dos reajustes realizados nos 

anos letivos 2017 e 2018, com a consequente expedição de novo boleto 

para pagamento da parcela do mês 01/2018, no valor de R$ 7.403,50, bem 

como as demais que vencerem no curso do processo, até julgamento final 

da lide. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se que realmente a mensalidade referente ao período letivo 

2017/1 foi reajustado após o autor ter efetuado o pagamento da primeira 

parcela, ou seja, de janeiro/2017 (Id. 11355095), passando de R$ 7.403,50 

para R$ 8.5.06,62. Pois bem. Segundo a Lei 9.870/99, em seu art. 2º, o 

valor da mensalidade a ser reajustado deverá ser divulgado ao público em 

até 45 (quarenta e cinco) dias antes do último dia para matrícula. 

Confira-se: “Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local 

de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor 

apurado na forma do art. 1º e o número de vagas por sala-classe, no 

período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, 

conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”. (Negritei). A 

princípio, resta demonstrado que a ré não cumpriu tal normativa acerca de 

2017, reiterando o erro com relação ao reajuste do período letivo de 2018, 

conforme registrado na ata notarial (ID 12146988), e consta o valor da 

mensalidade referente a janeiro/2018 em R$ 9.416,49 (ID 12146977), 

demonstrando a probabilidade do direito pleiteado. Apesar das parcelas 

referentes ao período de 2017 já se encontrarem quitadas, é certo que o 

reajuste nele aplicado reflete ao período letivo de 2018. Por outro lado, é 

notório o perigo de dano, vez que o autor foi surpreendido com o reajuste, 

alterando seu orçamento, e o não pagamento poderá comprometer a sua 

continuidade no curso, além de sofrer com os encargos da mora. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Convém registrar que 

analisando o documento de Id. 12146977, vê-se que o autor já efetuou o 

pagamento das parcelas dos meses de janeiro e fevereiro/2018, assim, 

mostra-se equivocado o pedido do seu patrono para expedição de novo 

boleto para pagamento da parcela do mês 01/2018, no valor de R$ 

7.403,50, razão pela qual será atendido ao pedido apenas com relação as 

demais prestações. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada, para 

determinar a suspensão dos reajustes realizados nos anos letivos de 

2017 e 2018. Deverá a requerida expedir novo boleto para oportunizar ao 

autor o pagamento da parcela referente ao mês 03/2018, no valor de R$ 

7.403,50, bem como as demais que vencerem no curso do processo, 

limitado ao ano letivo de 2018[3]. Designo o dia 28/05/2018, 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 (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de março de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 

131. [3] “[...] nada impede que nos anos seguintes a instituição de ensino 

cumpra as normas para os reajustes, conforme autorizado pela legislação 

própria”. (TJMT, AI n. 1002369-74.2017.8.11.0000, Sexta Câmara Cível, 

Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 04/05/2017).

11ª Vara Civel

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019943-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO MANSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BEZERRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019943-84.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado no ID nº 12067892, observada as formalidades legais. 
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Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2018, às 08:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. No mais, 

cumpra-se integralmente conforme a decisão de ID nº 8682708. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2018. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1015589-16.2017.8.11.0041

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:

ESPINDOLA E SILVA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015589-16.2017.811.0041 Vistos, etc. As 

partes formularam acordo conforme ID nº 11600317, requerendo a 

homologação do mesmo. Ocorre que a requerida não possui capacidade 

postulatória e tampouco se encontra representada nos autos. Assim, 

antes de qualquer manifestação, intimem-se as partes a fim de regularizar 

a representação processual do requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de desconsideração do acordo apresentado. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 12 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005598-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005598-79.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional Contratual com Consignação em Pagamento 

c/c Danos Morais ajuizada por Ariana Ferreira da Silva em desfavor de 

CAB Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, com pedido de tutela de 

urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços, 

bem como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de 

proteção ao crédito. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclarecer e especificar quais as faturas contestadas na demanda, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005857-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERNANDO FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005857-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizada 

por Claudio Fernando Figueiredo da Silva em desfavor de MRV Engenharia 

e Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina 

Incorporações SPE Ltda.. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo 

audiência de conciliação para o dia 28/05/2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de março 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006121-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOES DOS SANTOS OAB - MT18243/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006121-91.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Ivanete Batista da Silva Gomes em desfavor do 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos o laudo médico que 

demonstre e explicite a urgência no encaminhamento da autora para 

tratamento fora do estado, bem como acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, como também a Declaração de Imposto de Renda do último ano, 

para comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 

de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005952-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT0012715A (ADVOGADO)

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005952-07.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Criativa Comércio de Utensílios do Lar Ltda. 

em desfavor de Oi Móvel S/A. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 
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autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 

de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005890-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BENTA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINDA DE OLIVEIRA CORREIA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005890-64.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Reivindicatória de Lote de Terreno ajuizada por Ana 

Benta de Arruda em desfavor de Adelinda de Oliveira Correia, com pedido 

de tutela de urgência, para que seja determinada a desocupação do imóvel 

e, consequentemente, a imissão da autora na posse do mesmo. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a 

matrícula atualizada do bem em discussão, bem como acostar as cópias 

de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de necessidade, 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de março de 2018. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005975-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN FERREIRA BORBA OAB - MS20465 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005975-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Widal & Marchioretto Ltda. em 

desfavor de Edejaime Kestring. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 

de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005586-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005586-65.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Roberto Antunes Barros em desfavor de Banco do Brasil S/A. Designo 

audiência de conciliação para o dia 28/05/2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

12 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005389-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADEUS FRANKLIN OTTONI NOGUEIRA BRANDAO OAB - RN14955 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005389-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação/Cumprimento de Sentença ajuizada por 

Roseane Fernandes da Silva em desfavor de Ympactus Comercial Ltda.. 

Em que pese à parte autora pugnar para que a requerida apresente os 

documentos inerentes as contas adquiridas, entendo que compete à parte 

autora a demonstração dos requisitos mínimos do vínculo existente, 

mediante a juntada de boletos e comprovantes de pagamento. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

acostando aos autos os documentos de comprovem o vínculo existente 

com a requerida, especificamente os boletos e comprovantes de 

pagamento, demonstrar e discriminar o recebimento de eventuais valores, 

esclarecendo quantas contas deverão ser ressarcidas, bem como 

acostando a memória de calculo com os valores que pretende o 

recebimento, sob pena de indeferimento. No mesmo prazo, deverá a parte 

autora acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, bem como a 

Declaração de Imposto de Renda do último ano, para comprovar o estado 

de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de março de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005399-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004244-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia em desfavor de Banco do Brasil S/A. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2018, 

às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

12 de maço de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005709-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005709-63.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia em desfavor de Banco do Brasil S/A. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2018, 

às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

12 de maço de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1074967 Nr: 57487-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIVA CORTEZ DE LUCENA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 Vistos, etc.

Consoante o teor petição de fls. 211/217, onde há relatos de 

processamento da Recuperação Judicial da empresa requerida (proc. nº 

1016422-34.2017.8.26.0100) em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, determino a 

suspensão do presente feito até o fim do prazo de blindagem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias após o decurso 

do prazo de blindagem, informar aos autos o interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1012144 Nr: 28455-44.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., LUIS 

CARLOS MORRETTI TEIXIERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INREF INDUSTRIA DE REFEIÇÕES

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

OAB:10.986/MT, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para requerer o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965578 Nr: 7205-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL PEREIRA PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15.139, HEVELIN FERREIRA DOS REIS - OAB:OAB/MT 

17039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:PE/ 21.714

 Vistos, etc.

O artigo 437 do Código de Processo Civil, e seu parágrafo primeiro dispõe:

Art. 437. (...)

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 
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autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos 

documentos acostados pela parte requerida, pleiteando o que de direito.

Cumpridas as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1079144 Nr: 949-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARA TAVARES NEIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL HOLIDAY BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, 

defiro o pedido de fls. 99/100 e determino a citação, concomitante, por 

e-mail e por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias 

e advertências legais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1008257 Nr: 26865-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FREDERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo godim dos santos - 

OAB:11905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 89 e determino a retificação da 

capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 90, acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087414 Nr: 4923-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406/MT

 Vistos, etc.

O artigo 437 do Código de Processo Civil, e seu parágrafo primeiro dispõe:

Art. 437. (...)

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos 

documentos acostados pela parte requerida, pleiteando o que de direito.

Cumpridas as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005939 Nr: 25898-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS BARBOSA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA T. DE Q. ARAUJO 

BOCCHI - OAB:OAB/MT 19.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Douglas Barbosa Matos em desfavor de Oi 

S/A.

A decisão de fls. 27/28 determinou que a parte autora comprovasse 

documentalmente a sua situação de insuficiência de recursos, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Devidamente intimado, a parte autora deixou decorrer o prazo, sem 

apresentar manifestação, conforme certidão de fls. 88.

Desse modo, considerando a desídia da parte autora no tocante à 

ausência do cumprimento da decisão de fls. 27/28, bem como a 

inexistência de documentos que comprovem a situação de carência 

econômica enfrentada pela mesma, indefiro os benefícios da justiça 

gratuita.

Outrossim, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

faculto ao autor o recolhimento das custas judiciais em até 03 (três) 

parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de 

indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento da primeira parcela das custas judiciais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971964 Nr: 10198-68.2015.811.0041

 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: JAMILE LUCIANE VACHILESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABA III SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:13082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 265 e determino a expedição de Ofício ao 6º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária 

de Cuiabá/MT para a baixa da averbação acerca da existência da 

demanda.

Cumprida a determinação, determino a remessa dos autos ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994709 Nr: 20892-96.2015.811.0041

 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: MARCOS CORREIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 118/122.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 118/122.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do pagamento voluntário da obrigação, conforme fls. 125, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 725678 Nr: 21417-20.2011.811.0041

 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: PAULO SERGIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO 1º 

OFÍCIO DE RONDONÓPOLIS, INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:2028/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14.280-B, GLÁUCIA DA SILVA RICARTES - OAB:6980, Marco 

Túlio Araújo - OAB:5318, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Declaratória e Constitutiva da Propriedade Resolúvel 

de Imóvel Rural c/c Transferência de Registro Imobiliário ajuizada por Paulo 

Sérgio Marçal em desfavor de Instituto de Terras do Mato Grosso – 

INTERMAT.

Importante ressaltar que, inicialmente, o feito foi distribuído com a inclusão 

do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Rondonópolis/MT no 

polo passivo da demanda, todavia, considerando a decisão de fls. 225/230 

o feito foi julgado extinto com relação ao mesmo, bem como a decisão de 

fls. 233 determinou a exclusão do Cartório do polo passivo da demanda.

Desse modo, considerando que a decisão de fls. 301/305 acolheu a 

preliminar de ilegitimidade da INTERMAT para figurar no polo passivo da 

demanda e diante da inexistência de requeridos na demanda, chamo o 

feito a ordem e determino a devolução dos autos par a 2ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Capital, para as providências 

necessárias quanto ao julgamento do feito.

Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1079246 Nr: 1026-68.2016.811.0041

 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: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Diante do exposto, indefiro o pedido.As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a pertinência dos valores cobrados.Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993103 Nr: 19916-89.2015.811.0041

 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: GERVÁSIO ESTEVÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LEONEL PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:18841, EDUARDO H. CUBITZA - OAB:OAB/MT 10742, 

RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714-MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 63-verso/64, nos termos do 

art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994477 Nr: 20800-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO AURELIO RONDON DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLINEI RIBEIRO DA CRUZ, IVAN SOARES DA 

SILVA

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

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

quais débitos pretende executar, uma vez que o acordo homologado 

previu que os valores seriam quitados pelo requerido até a data de 11 de 

março de 2016 e o IPTU referente ao ano de 2015, sendo que os valores 

pagos e questionados pelo autor são referentes a datas diversas.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1098694 Nr: 10047-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANODIZADORA E COMERCIO D' ALUMINIO LTDA - ME

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17.253MT, OZANA BAPTISTA GUMAO - OAB:4062

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Apensem-se os autos aos de nº 21001-13.2015.811.0041 (cód. 995014).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 
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conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962357 Nr: 5855-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA OESTE LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. DE ARAÚJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607 OAB/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, 

renato castrillon - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do retorno negativo do AR de fls. 92.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991541 Nr: 19260-35.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APREDIEU PRINCIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S/A, PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, COMPANHIA PANAMENHA DE 

AVIACION S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE GOMES - 

OAB:15.235/MT, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA MOSER - OAB:6357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:117.417/SP, RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - OAB:107192

 Vistos, etc.

O artigo 437 do Código de Processo Civil, e seu parágrafo primeiro dispõe:

Art. 437. (...)

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de nulidade, intime-se a parte 

requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias acerca dos 

documentos acostados pela parte autora, pleiteando o que de direito.

Cumpridas as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Advirto ambas as partes que os memoriais não são o momento apropriado 

para a juntada de documentação, mesmo que no corpo do texto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999782 Nr: 23369-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLAMIR MARCOS GRESPAN JÚNIOR, DENISE 

PRESSI GRESPAN, VLAMIR MARCOS GRESPAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLAMIR MARCOS GRESPAN 

JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Vistos, etc.

Defiro o solicitado às fls. 131.

Intime-se a parte exequente a requerer o que de direito para o 

prosseguimento da execução no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995799 Nr: 21397-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. CONY CAVALCANTI FILHO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o decurso de prazo da data da solicitação de fls. 163, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

requerendo o que de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984612 Nr: 16108-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS COSTA NOVAES, MAREUNICE DA 

ROSA NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL, 

BENJAMIM DO ROSÁRIO SIQUEIRA, AFRÂNIO DE ARAÚJO CALHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCIZIO C. S. DE CAMARGO - 

OAB:11.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para dar andamento no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestando-se acerca da certidão de fls. 64 

e 65, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1237002 Nr: 17212-35.2017.811.0041

 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: SRDMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - OAB:20.149-O

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o vício 

de ausência de assinatura às fls. 132, sob pena de desentranhamento 

dos documentos.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1274072 Nr: 29051-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REQUERIMENTO DE BUSCA E 

APREENSÃO DIRETAMENTE AO JUÍZO DA COMARCA EM QUE 

LOCALIZADO O BEM INADIMPLIDO – PROCEDIMENTO QUE MANTÉM A 

NATUREZA BANCÁRIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE ORIGEM 

– 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. Como decorre a toda 

evidência, os requerimentos de busca e apreensão, aviados diretamente 

ao juízo em que localizado o bem inadimplido, mantém a natureza bancária 

da questão, e por isso, competem ao juízo da vara especializada na 

matéria. (TJMT, CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 64501/2015 - CLASSE 

CNJ - 221 COMARCA CAPITAL, Data de Julgamento: 06-08-2015) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - ARTIGO 1º, INCISO 

I, § 1º, DO PROVIMENTO DE Nº 04/08/CM - CONFLITO ACOLHIDO - 

COMPETÊNCIA DECLINADA. Nos termos do Provimento nº 04/08/CM, artigo 

1º, I, § 1º, é competente a Vara Especializada em Direito Bancário, para o 

julgamento dos feitos que versem sobre consórcio. Precedentes. (CC 

34785/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/10/2012, Publicado no DJE 17/10/2012) Assim, por ser entendimento 

pacificado no Tribunal de Justiça e de acordo com o provimento nº 

004/2008/CM, tendo em vista que é de competência exclusiva das Varas 

Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, redistribua-se este 

processo para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, com as 

baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992508 Nr: 19661-34.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO EDIFICIO BARCELONA, ANGELICA YARA 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENI BARBOSA DE OLIVEIRA MEDRADO 

LUZ, REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANO MARTINS - 

OAB:12301-A, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:15.329-E, MARCIO 

RAIMUNDO ALEGRIA - OAB:17.139/MT

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 342/345, protocolado por 

Márcio Raimundo Alegria – patrono da parte requerida – em desfavor de 

Condomínio Edifício Barcelona. Intime-se o executado, na forma do art. 

513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor às fls. 345. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do acima determinado, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento). Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não efetuado o 

pagamento no prazo legal, procederá de imediato à penhora e avaliação 

de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios. O patrono da parte autora 

às fls. 366/367, se manifestou para a fixação de honorários em seu favor, 

todavia, entendo que o pedido não merece acolhimento, uma vez que a 

sentença de fls. 280/283 transitou em julgado, sendo que qualquer pedido 

de alteração dos termos do julgado deveria ter sido realizado por meio do 

recurso cabível, sendo assim, indefiro o pedido de fls. 366/367. A parte 

requerida se manifestou às fls. 377, informando a sua impossibilidade na 

prestação das contas, uma vez que não detém os poderes e documentos 

necessários, requerendo a suspensão dos prazos processuais e a 

determinação de que o condomínio traga aos autos os documentos 

necessários. Em que pese à manifestação da parte requerida, observa-se 

que a impossibilidade de apresentação das contas foi objeto do recurso 

de apelação interposto, todavia, o E. Tribunal de Justiça deste Estado 

manteve incólumes os termos da sentença, determinando que a parte 

requerida apresente aos autos as contas e documentos de sua gestão. 

Assim, indefiro o pedido de fls. 377 e determino que a requerida realize as 

diligencias necessárias para a prestação de constas, que deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias. ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275795 Nr: 291-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA, ELLIN 

DE CASSIA MENDONÇA BERTOLINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Provisória da Sentença ajuizada por João Henrique 

de Paula Alves Ferreira e Ellin de Cássia Mendonça Bertolino Ferreira em 

desfavor de Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A e 

MB Engenharia SPE 039 S/A.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado do crédito (fls. 82/86).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, voltem-me os autos conclusos 

para análise do pedido de penhora on-line.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996156 Nr: 21722-62.2015.811.0041

 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: MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA, CHRISTIANE DE 

CASSIA LOPES DE LIMA, TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 Fundamento: Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por Mateus 

Cássio Lopes de Lima, Christiane de Cássia Lopes de Lima e Tiago Cássio 

Lopes de Lima em desfavor de José Augusto da Silva Curvo. Determino a 

ratificação da capa dos autos. Primeiramente, com relação ao cumprimento 

de sentença de honorário advocatícios de fls. 262/264 protocolado por 

José André Trechaud e Curvo em desfavor de Mateus Cassio Lopes Lima 

e Outros, e o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais de 

fls. 276/278 protocolado por Mateus Cássio Lopes de Lima em desfavor 

de José Augusto da Silva Curvo e Outro, entendo que os mesmos não 

merecem acolhimento, tendo em vista que, conforme sentença de fls. 

202/206, as partes foram condenadas solidariamente ao pagamento dos 

honorários advocatícios, devendo cada uma arcar com os valores 

destinados aos seus patronos. Sendo assim, sem maiores delongas, não 

recebo os cumprimentos de sentença de fls. 262/264 e 276/278. Passo a 

análise do cumprimento de sentença de fls. 252/254. Pretende a parte 

exequente o recebimento da quantia de 3.333,85 (três mil trezentos e trinta 

e três reais e oitenta e cinco centavos), a título de condenação pelos 

danos materiais. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de 
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sentença às fls. 257/260, alegando excesso na execução, informando 

que o valor correto da condenação para pagamento é de R$ 3.183,55 

(três mil cento e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). 

Considerando que a dívida ora discutida é incontroversa, restando 

pendente a análise tão somente quanto ao excesso de execução, 

postergo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença. 

Encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de atualizar a dívida a 

partir de seu vencimento. Após, voltem-me conclusos para decisão. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1273872 Nr: 28961-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO IGNACIO PINHEIRO 

DE MACEDO - OAB:RJ 65.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 244394 Nr: 12787-48.2006.811.0041

 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: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA., JOSÉ 

GERALDO NONINO, MAURÍCIO CAMPIOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 

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

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5.058/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Vistos, etc.

 Ante a juntada de citação negativa de Mauricio Campiolo às fls. 293, 

intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958193 Nr: 4051-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIER PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 204/205 e determino a realização de buscas por 

meio do sistema RENAJUD e INFOJUD, para a localização de bens em 

nome da executada Premier Pavimentação e Terraplanagem Ltda. (CNPJ nº 

15.955.966/0001-50) e, caso sejam localizados, determino a imediata 

restrição dos mesmos.

Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito.

Outrossim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 199, expedindo 

ofício para a Prefeitura de Cuiabá, requisitando as informações 

necessárias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1143687 Nr: 29010-27.2016.811.0041

 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: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE 

SOUZA - OAB:135.753/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 91/95, 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.: 966085 Nr: 7443-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. DI GRECCO DA COSTA MARQUES & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHD DE MORAES - ME, MARLENE DOMINGOS 

DEBS, DIEGO HENRIQUE DIRENE DE MORAES, VANDA DIRENE TARGA DE 

MORAES, MAURO TARGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 131/133 e determino a retificação da capa dos 

autos para incluir no polo passivo da demanda Diego Henrique Direne de 

Moraes, Vanda Direne Targa de Moraes e Mauro Targa de Moraes.

Após, intimem-se os executados, na forma do art. 513, § 2º do Código de 

Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 62), 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983666 Nr: 15657-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ANTONIO 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Em cumprimento a decisão retro,e diante da panilha juntada pelo contador, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entenderem de direito.

Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981554 Nr: 14812-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOTTEGA E BOTTEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIACAMPUS COMERCIO E REPRESENTAÇOES 

LTDA, GILMAR CURIONI, REGINA ROSA DA SILVA CURIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO STEFANI - 

OAB:13942

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 176/179 e determino a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Dourados/MS, para que se realize a 

alienação dos bens penhorados, tantos quanto bastem para a satisfação 

do crédito do exequente, observada as formalidades legais.

A carta precatória deverá ser acompanhada de cópia dos documentos de 

fls. 75/154 e 176/191.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075463 Nr: 57722-61.2015.811.0041

 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: SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Em cumprimento à sentença de fls. 76/80, intimo a parte requerente para 

manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como apresentar 

a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989327 Nr: 18249-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, ROBERTO BITENCOURT, RENATA BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 143/146, uma vez que a decisão que determinou a 

denunciação à lide encontra-se estabilizada, diante da ausência de 

interposição de recurso cabível para a sua modificação.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo para a 

manifestação dos denunciados.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1111885 Nr: 15445-93.2016.811.0041

 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: CARLOS JOAQUIM DE AMORIM

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 81/84, intimo a parte requerente para 

manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como apresentar 

a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999515 Nr: 23226-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE ALMEIDA

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

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 98/101, intimo a parte requerente para 

manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como apresentar 

a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979203 Nr: 13667-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELDA MARIA DA SILVA STEFANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELDA MARIA DA SILVA 

STEFANELLO - OAB:3031-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando que a executada possui interesse na realização de nova 

avaliação, não vislumbro necessidade de ordem de arrombamento para a 

realização do ato.

Desse modo, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 150, no tocante a 

realização de nova avaliação no imóvel penhorado e, após, 

encaminhem-se os autos ao contador judicial a fim de se verificar o 

correto valor da dívida.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960782 Nr: 5173-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA REY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. João Cândido Martins 

Ferreira Leão - OAB/RJ 143.142 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Antes da análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

da executada, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos a ficha cadastral da empresa registrada, cópia do último 

ato societário, indicando nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e 

seus administradores, bem como documentos que comprovem que o 

exequente esgotou todas as tentativas de localização de bens em nome 

da parte executada, independentemente das diligências efetuadas pelo 

juízo.
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Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081242 Nr: 2148-19.2016.811.0041

 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: ANTONIO WANDERLEY DE ARAUJO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:MS/10.766, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Diante da proposta dos honorários apresentada pelo expert (fl. 271), 

impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerida para, no 

prazo de cinco dias, manifestar nos autos, pleiteando o que entender de 

direito. Era o que me competia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998036 Nr: 22613-83.2015.811.0041

 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: FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A, VOLKSWAGEN 

CORRETORA DE SEGURO LTDA, CARDIF DO BRASIL SEGUROS DE 

PREVIDÊNCIA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Antônio Ary Franco 

César - OAB/SP 123.514 - OAB:, LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos, etc.

Acolho a emenda de fls. 91 e defiro os benefícios da justiça gratuita para 

a parte autora.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 214/216, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos a certidão de óbito de Frederico Carlos Soares Campos Neto, bem 

como a declaração de único herdeiro.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964125 Nr: 6577-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR FIDELIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação e considerando que a parte requerida se 

propôs ao pagamento parcelado do débito, intimem-se as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da possibilidade de 

realização de audiência de conciliação no feito, requerendo o que 

entenderem de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956855 Nr: 3498-76.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. DA SILVA ALENCAR MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA DA UNIRONDON - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Ideal Nutrição Animal Ltda. 

em face de S. da Silva Alencar Maia – ME.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 03/10/2018 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1053211 Nr: 48023-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais proposta por Leonardo França Araújo em face de Ford 

Motor Company Brasil Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda..

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 03/10/2018 às 14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 972904 Nr: 10635-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA MARIA BRITO DE LIMA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis e Acessórios proposta por 

Patrícia Maria Brito de Lima em face de Juliana Evangelista da Silva.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 91/92, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.
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Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 26/09/2018 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982756 Nr: 15291-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por Julio Cesar Teodoro em face 

de Tam Linhas Aéreas S/A.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 25/09/2018 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996417 Nr: 21834-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA SURDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., CONSTRUTORA LOPES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBALDO JUVENIZ JUNIOR - 

OAB:160493/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos 

c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais proposta por 

Jussara Surdi em face de Uniko 87 Empreendimentos Ltda. e Construtora 

Lopes S/A.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 157-verso/158, nos termos do art. 437, § 

1º, do Código de Processo Civil.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 02/10/2018 às 14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999137 Nr: 23054-64.2015.811.0041

 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: CRISANTINA DE SOUZA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO COMERCIAL DE COSMÉTICOS 

LTDA, AKUA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Pedro Luiz Jevinski - 

OAB/MT 12.727 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FRASSON 

TEIXEIRA - OAB:9.089/MT, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737, TAYLISE 

CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Estéticos c/c Indenização do 

Dano Material e Dano Moral proposta por Crisantina de Souza Mendes em 

face de Solução Comercial de Cosméticos Ltda. – EPP e Akua Indústria, 

Comércio, Importação e Exportação de Cosméticos Ltda..

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 25/09/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002723 Nr: 24579-81.2015.811.0041

 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: HAMILTON GONÇALVES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL VIEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - ICEC - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Reivindicatória de Pate de Lote de Terreno c/c 

Indenização por Perdas e Danos e Declaração de Inexistência de Direito a 

Indenização por Benfeitorias proposta por Hamilton Gonçalves de 

Alcantara em face de Isabel Vieira de Paula.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 59/61, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 26/09/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1120809 Nr: 19126-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALYCE DA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - OAB:000/D

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Condenatória de Danos Materiais e Morais proposta 

por Alyce da Silva Albuquerque em face de UNIVAG Centro Universitário 

de Várzea Grande.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 
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Instrução para o dia 02/10/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126157 Nr: 21384-54.2016.811.0041

 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: CILANE RAQUEL ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA 

SENHORA DE FATIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.913

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais 

proposta por Cilane Raquel Rocha em face de Associação Educacional 

Nossa Senhora de Fátima.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 02/10/2018 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1091411 Nr: 6764-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIAR EDGAR WILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. DE BRITO - 

OAB:OAB/MS 9.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Núcia de Marchi - 

OAB:15.444 OAB/MT, Daniela Benes Hirschfeld - OAB:62.923, José 

Armando da Glória Batista - OAB:62.924, Luís Gustavo Pollini - 

OAB:159.134

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária proposta por 

Eliziar Edgar Will em face de FAIRFAX Brasil Seguros Corporativos S/A.

 Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 03/10/2018 às 16:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Quanto a necessidade das demais provas solicitadas, serão objeto de 

análise após realizada audiência de instrução.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093266 Nr: 7609-69.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE FELIPE DE SOUZA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por 

Danos Morais proposta por Henrique Felipe de Souza Santos em face de 

Claro S/A.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 26/09/2018 às 14:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061132 Nr: 51485-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DE JESUS LIMA, LETICIA DELMIRO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEURY KETLIN DE ARAUJO 

OLIVEIRA - OAB:OAB 20.127/o, THIAGO FIORENZA DE SOUZA - 

OAB:8352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros 

Cessantes decorrentes de Ato Ilícito proposta por Wellington de Jesus 

Lima e Letícia Delmiro Dias em face de Tam Linhas Aéreas S/A.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 26/09/2018 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021501 Nr: 32674-03.2015.811.0041

 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: ANA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação 

em Danos Morais proposta por Ana Maria de Souza em face de Banco Itaú 

BMG Consignado S/A.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 03/10/2018 às 16:30 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1030964 Nr: 37241-77.2015.811.0041

 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: SRODS, CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGURO E PREVIDENCIA 

SAUDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MANICA GOBBI - 

OAB:, FERNANDO MANICA GOBBI - OAB:13226-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando a possibilidade de composição amigável a qualquer tempo, 

designo audiência de conciliação para o dia 15/05/2018, às 16:30 horas.

 Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1032066 Nr: 37760-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007 e ordem de serviço 

01/2016 da 11ª Vara Cível impulsiono estes autos, com a finalidade de 

proceder à intimação do Advogado da Parte Requerida para, em cinco 

dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença 

protocolizado nos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006285-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº. 1006285-90.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Wanessa Nunes de Souza em face de 

Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV). Sustenta a parte 

autora na inicial que teve seu nome inscrito em órgão de restrição de 

crédito, qual seja, SERASA, por contrato firmado com a Requerida. Informa 

que se trata de uma negativação indevida, uma vez que não reconhece a 

dívida. Requer o julgamento procedente da ação para declarar inexistente 

qualquer débito do requerente com a requerida, suspendendo 

definitivamente negativação realizada junto aos órgãos de proteção de 

crédito, expedindo-se ofícios ao SPC e SERASA, condenando a requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. Protesta pela produção 

de provas em direito admitidas. No ID nº 5072635 foi determinada a citação 

da parte requerida. Citado, a parte requerida apresentou contestação no 

ID nº 9158265, alegando a inexistência de ato ilícito imputável ao 

contestante, inexistência de dano e sua comprovação e nexo de causal, 

suscitando, ainda, em sede de preliminar, a ocorrência da prescrição. 

Impugnação no ID nº 10126237. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por Wanessa Nunes 

de Souza em face de Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV) 

visando a declaração de inexistência do débito; bem como a condenação 

dos requeridos em danos morais, e custas e honorário processuais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Da análise dos autos, constata-se que a parte Ré cobra da parte 

Autora a importância de R$ 60,16 (sessenta reais e dezesseis centavos), 

referentes à contratação de seus serviços. No que se refere ao prazo 

prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, como na espécie, por 

tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) 

anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. Nesse sentido, os 

seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

a inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito, promovida 

por banco e atinente a negócio jurídico bancário, decorre de um vício de 

adequação do serviço realizado pela instituição financeira, sendo-lhe 

aplicável o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC. Aplicação da Súmula nº 83 

do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, 

AgRg no AREsp 51.404/RS, Relator o MinistroRICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2014, DJe 7/10/2014) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO COM FUNDAMENTO EM DIREITO DE NATUREZA 

PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplica-se o 

prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC/2002) quando o pedido de 

reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes. 2. 

O prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 

incide apenas nos casos de responsabilidade civil extracontratual. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg 

no Ag 1401863/PR, 4ª Turma, Relator o Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA 

, DJe de 19/11/2013) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL TENDO EM VISTA SEU NÍTIDO CARÁTER 

INFRINGENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DE NOME EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

211/STJ. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DO 

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ, EDcl no Ag 1056270/MG, 4ª 

Turma, Relator o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO , DJe de 26/10/2009) De mais 

a mais, a aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que 

prevê o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da demanda, 

restringe-se às hipóteses de responsabilidade decorrente do fato do 

produto ou do serviço. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE 

RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 

REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. 

Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da 

Constituição Federal. 2. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do 

CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço. 3. Inviável, em sede 

de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 

Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Inadmissível recurso especial que versa 

sobre questão infraconstitucional não discutida no acórdão recorrido, 

tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração. Aplicação das 

Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 49476/MG, 3ª Turma, Relator o Min. JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA , DJe de 20/9/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. 

1. A relação jurídica existente entre o contratante/usuário de serviços 
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bancários e a instituição financeira é disciplinada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na ADI 2591. 

Precedentes. 2. O defeito do serviço ensejador de negativação indevida 

do nome do consumidor, ato ilícito em essência, caracterizando-se também 

infração administrativa (art. 56 do CDC c/c o art. 13, inc. XIII, do Decreto 

2.181/1997) e ilícito penal (arts. 72 e 73 do CDC), gerando direito à 

indenização por danos morais, não se confunde com o fato do serviço, 

que pressupõe um risco à segurança do consumidor. 3. Portanto, não se 

aplica, no caso, o art. 27 CDC, que se refere aos arts. 12 a 17, do mesmo 

diploma legal. 4. Inexistindo norma específica quanto ao prazo 

prescricional aplicável ao caso, é de rigor a incidência do art. 177 do 

CC/1916. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 740061/MG, 4ª 

Turma, Relator o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO , DJe de 22/3/2010) . Não 

deve prevalecer a interpretação para se aplicar o prazo de 5 (cinco) anos 

previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do 

prazo de prescrição especificamente previsto no Código Civil. Desse 

modo, considerando que a inscrição no cadastro de inadimplente ocorreu 

na data de 10/07/2013 (ID nº 5017427) e a ação foi proposta tão somente 

na data de 06/03/2017, reconheço a prescrição e afasto o pedido de 

reparação por danos morais. Passa-se a analise da inexigibilidade do 

débito em discussão nos autos. Embora a parte requerida afirme que a 

parte autora firmou o contrato que deu origem ao débito, esta não junta 

aos autos o referido documento, ou seja, não conseguiu comprovar a 

existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, 

conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC. Assim sendo, não juntou 

qualquer documento que comprovasse suas alegações, sendo a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o Réu, caso 

a prestação do serviço se apresente defeituosa. Posto isto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Wanessa Nunes de Souza em face de Embratel TVSAT 

Telecomunicações S/A (Claro TV) para: a) Declarar a prescrição quanto 

ao pedido de indenização por danos morais; b) Declarar a inexistência de 

débito no valor de R$ 60,16 (sessenta reais e dezesseis centavos), objeto 

de discussão nos presentes autos; c) Determinar a expedição de ofício 

para a retirada do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito; d) 

Ante o reconhecimento da prescrição para a reparação por danos morais, 

mas mantido o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, resta a 

sucumbência recíproca, partilhando-se, em igual proporção as custas e 

despesas processuais, respondendo cada um pelo custeio dos 

honorários dos seus respectivos patronos. Transitado em julgado, não 

havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o 

interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 05 de março de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006285-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº. 1006285-90.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Wanessa Nunes de Souza em face de 

Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV). Sustenta a parte 

autora na inicial que teve seu nome inscrito em órgão de restrição de 

crédito, qual seja, SERASA, por contrato firmado com a Requerida. Informa 

que se trata de uma negativação indevida, uma vez que não reconhece a 

dívida. Requer o julgamento procedente da ação para declarar inexistente 

qualquer débito do requerente com a requerida, suspendendo 

definitivamente negativação realizada junto aos órgãos de proteção de 

crédito, expedindo-se ofícios ao SPC e SERASA, condenando a requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. Protesta pela produção 

de provas em direito admitidas. No ID nº 5072635 foi determinada a citação 

da parte requerida. Citado, a parte requerida apresentou contestação no 

ID nº 9158265, alegando a inexistência de ato ilícito imputável ao 

contestante, inexistência de dano e sua comprovação e nexo de causal, 

suscitando, ainda, em sede de preliminar, a ocorrência da prescrição. 

Impugnação no ID nº 10126237. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por Wanessa Nunes 

de Souza em face de Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV) 

visando a declaração de inexistência do débito; bem como a condenação 

dos requeridos em danos morais, e custas e honorário processuais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Da análise dos autos, constata-se que a parte Ré cobra da parte 

Autora a importância de R$ 60,16 (sessenta reais e dezesseis centavos), 

referentes à contratação de seus serviços. No que se refere ao prazo 

prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, como na espécie, por 

tratar-se de responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) 

anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. Nesse sentido, os 

seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

a inscrição indevida de nome em órgão de restrição ao crédito, promovida 

por banco e atinente a negócio jurídico bancário, decorre de um vício de 

adequação do serviço realizado pela instituição financeira, sendo-lhe 

aplicável o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC. Aplicação da Súmula nº 83 

do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, 

AgRg no AREsp 51.404/RS, Relator o MinistroRICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2014, DJe 7/10/2014) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO COM FUNDAMENTO EM DIREITO DE NATUREZA 

PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplica-se o 

prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC/2002) quando o pedido de 

reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes. 2. 

O prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002 

incide apenas nos casos de responsabilidade civil extracontratual. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg 

no Ag 1401863/PR, 4ª Turma, Relator o Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA 

, DJe de 19/11/2013) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL TENDO EM VISTA SEU NÍTIDO CARÁTER 

INFRINGENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DE NOME EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

211/STJ. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DO 

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ, EDcl no Ag 1056270/MG, 4ª 

Turma, Relator o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO , DJe de 26/10/2009) De mais 

a mais, a aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que 

prevê o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da demanda, 

restringe-se às hipóteses de responsabilidade decorrente do fato do 

produto ou do serviço. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE 

RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. INAPLICABILIDADE. 

REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. 

Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da 

Constituição Federal. 2. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do 

CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de 

danos causados por fato do produto ou do serviço. 3. Inviável, em sede 

de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 

Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Inadmissível recurso especial que versa 

sobre questão infraconstitucional não discutida no acórdão recorrido, 

tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração. Aplicação das 

Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 49476/MG, 3ª Turma, Relator o Min. JOÃO OTÁVIO DE 
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NORONHA , DJe de 20/9/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. 

1. A relação jurídica existente entre o contratante/usuário de serviços 

bancários e a instituição financeira é disciplinada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na ADI 2591. 

Precedentes. 2. O defeito do serviço ensejador de negativação indevida 

do nome do consumidor, ato ilícito em essência, caracterizando-se também 

infração administrativa (art. 56 do CDC c/c o art. 13, inc. XIII, do Decreto 

2.181/1997) e ilícito penal (arts. 72 e 73 do CDC), gerando direito à 

indenização por danos morais, não se confunde com o fato do serviço, 

que pressupõe um risco à segurança do consumidor. 3. Portanto, não se 

aplica, no caso, o art. 27 CDC, que se refere aos arts. 12 a 17, do mesmo 

diploma legal. 4. Inexistindo norma específica quanto ao prazo 

prescricional aplicável ao caso, é de rigor a incidência do art. 177 do 

CC/1916. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 740061/MG, 4ª 

Turma, Relator o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO , DJe de 22/3/2010) . Não 

deve prevalecer a interpretação para se aplicar o prazo de 5 (cinco) anos 

previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do 

prazo de prescrição especificamente previsto no Código Civil. Desse 

modo, considerando que a inscrição no cadastro de inadimplente ocorreu 

na data de 10/07/2013 (ID nº 5017427) e a ação foi proposta tão somente 

na data de 06/03/2017, reconheço a prescrição e afasto o pedido de 

reparação por danos morais. Passa-se a analise da inexigibilidade do 

débito em discussão nos autos. Embora a parte requerida afirme que a 

parte autora firmou o contrato que deu origem ao débito, esta não junta 

aos autos o referido documento, ou seja, não conseguiu comprovar a 

existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, 

conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC. Assim sendo, não juntou 

qualquer documento que comprovasse suas alegações, sendo a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o Réu, caso 

a prestação do serviço se apresente defeituosa. Posto isto, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Wanessa Nunes de Souza em face de Embratel TVSAT 

Telecomunicações S/A (Claro TV) para: a) Declarar a prescrição quanto 

ao pedido de indenização por danos morais; b) Declarar a inexistência de 

débito no valor de R$ 60,16 (sessenta reais e dezesseis centavos), objeto 

de discussão nos presentes autos; c) Determinar a expedição de ofício 

para a retirada do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito; d) 

Ante o reconhecimento da prescrição para a reparação por danos morais, 

mas mantido o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação, resta a 

sucumbência recíproca, partilhando-se, em igual proporção as custas e 

despesas processuais, respondendo cada um pelo custeio dos 

honorários dos seus respectivos patronos. Transitado em julgado, não 

havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o 

interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 05 de março de 2018. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029916-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO NUNES DO CARMO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI OAB - MT18086/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANABEL MARIA OGEDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029916-63.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Everaldo Nunes do Carmo Silva 

em face de Anabel Maria Ogeda, buscando o pagamento da importância 

de R$ 4.701,34 (quatro mil setecentos e um reais e quatro centavos). 

Devidamente citada (ID nº 11342270), a parte requerida quedou-se inerte, 

razão pela qual o autor requereu sob o ID nº 11852904, a decretação da 

revelia. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Ação Monitória ajuizada por 

Everaldo Nunes do Carmo Silva Contra Anabel Maria Ogeda, baseada em 

prova escrita sem eficácia de título executivo. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Conforme dispõe o art. 700 do CPC, para o ajuizamento da 

ação monitória deve haver prova escrita, sem força executiva, a partir da 

qual pretenda o autor receber soma em dinheiro, entrega de coisa fungível 

ou infungível de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de uma obrigação 

de fazer ou não fazer. Se não embargada ou rejeitados os embargos, 

constitui-se título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, § 2º, do 

Código de Processo Civil. No presente caso, o autor busca a satisfação 

do crédito representado pelo título executivo acostado ao feito, no valor de 

R$ 4.701,34 (quatro mil setecentos e um reais e trinta e quatro centavos). 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, o requerido 

não pagou e nem ofereceu embargos. Decreto a revelia da parte requerida 

Anabel Maria Ogeda, bem como converto o mandado inicial em mandado 

executivo nos termos do artigo 701, § 2º do aludido diploma processual 

civil. Após o trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse 

no cumprimento sentença na forma prevista na Lei. Nada requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. P. R. I. C. 

Cuiabá/MT, 07 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033553-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033553-22.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória por Danos Morais 

ajuizada por Ana Lucia de Lara em desfavor de MRV Engenharia e 

Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações 

SPE Ltda. Apresentada a contestação, a requerida alegou a ilegitimidade 

ativa da autora para reclamar dos vícios na área comum, da decadência 

do direito, a ilegitimidade passiva e impugnou a gratuidade de justiça 

concedida. Impugnação conforme ID 11653550. Vieram os autos 

conclusos. Passo a sanear o feito. É cediço que a legitimidade da parte é 

“a atribuição, pela lei ou pelo sistema, do direito de ação ao autor, possível 

titular ativo de uma dada relação ou situação jurídica, bem como a sujeição 

do réu aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença” (ALVIM, 

Arruda. Manual de direito processual civil. 3. ed. rev. ampl. e atual. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1990. v. 1. p. 235). Assim, é inequívoco que 

a obrigação exigida - reparo na tubulação de gás do condomínio - diz 

respeito e interessa à universalidade. Desse modo, a autora na qualidade 

de condômina, não detém legitimidade para pleitear a obrigação de fazer, 

tratando-se de direito e interesse do condomínio como um todo. Nesse 

sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. In 

verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS – VÍCIO EM ELEVADORES DO CONDOMÍNIO – 

INTERESSE DO CONDOMINIO COMO UM TODO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO 

CONDÔMINO – RECURSO DESPROVIDO. O condômino não tem legitimidade 

para pleitear reparação cível por irregularidades na construção da área 

comum do edifício. Na hipótese, a obrigação exigida - reparo nos 

elevadores e casa de máquinas - diz respeito e interessa à 

universalidade. Assim, a autora na qualidade de condômina, não detém 

legitimidade para pleitear a obrigação de fazer, tratando-se de direito e 

interesse do condomínio como um todo. (TJMT, Ap 143962/2016, DR. 

MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) "INDENIZAÇÃO POR 

DEFEITOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - VÍCIOS NA ÁREA COMUM - 

ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO - DEFEITOS NA UNIDADE RESIDENCIAL - 

LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - O condômino não tem legitimidade 

para pleitear reparação cível por irregularidades na construção da área 

comum do edifício, posto caber ao condomínio, representado pelo síndico, 
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a defesa dos interesses coletivos. - Comprovados por meio de laudo 

pericial, os defeitos e vícios que impedem a boa habitabilidade do imóvel 

são de responsabilidade da construtora e devem ser indenizados." (TJMT, 

Apelação Cível 1.0024.01.082476-1/001, Relator(a): Des.(a) Osmando 

Almeida , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2009, publicação da 

súmula em 06/04/2009). Isto posto, acolho a preliminar suscitada e 

reconheço a ilegitimidade ativa da autora para pleitear o direito da 

universalidade de condomínio. Diante disso, com fulcro no art. 485, VI do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora Ana Lucia 

de Lara, revogando a liminar outrora concedida. Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% 

por cento do valor da causa, cuja execução torno suspensa em razão dos 

benefícios da gratuidade da justiça concedidos a autora e que mantenho 

em razão de inexistência de provas suficientes a embasar a revogação, 

não sendo suficiente as alegações trazidas na impugnação. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. 

R. I. C. Cuiabá/MT, 08 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito Ofício nº 020/2017 Cuiabá, 08 de março de 2018. 

A Sua Excelência a Senhora Desembargadora Maria Helena G. Póvoas 

DD. Relatora do Agravo de Instrumento nº 1001406-32/2018 – Capital 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso Cuiabá - MT 

Assunto: Informações Senhora Desembargadora Relatora, Reportando-me 

a solicitação de Vossa Excelência, informo a V. Exa. que trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer e Indenizatória por Danos Morais ajuizada por Ana 

Lucia de Lara em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A e MRV 

Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda. Esclareço que 

nesta data foi proferida sentença acolhendo a preliminar de ilegitimidade 

ativa da autora, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, revogando 

por conseguinte a liminar deferida. Igualmente esclareço que foi cumprido 

o art. 1018, caput e § 2º do Código de Processo Civil. Era o que me 

cumpria informar. Renovo nesta data, protestos de consideração e 

apreço. Atenciosamente, Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002255-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

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: 1002255-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME 

Vistos etc... Da melhor análise dos autos, verifica-se a existência de duas 

petições iniciais com dados diferentes, na primeira de Id 4704298 o chassi 

do veículo diverge do indicado no contrato, já na segunda de Id 4704315 

os dados coincidem. Contudo, apesar de na segunda petição os dados do 

chassi coincidirem com o do contrato, o número do contrato está errado, o 

que poderia ser considerado um simples erro material, não fosse pelo fato 

de o réu ter sido notificado extrajudicialmente para efetuar o pagamento de 

outro contrato (nº 20022587826) e não o que ampara esta ação (nº 

287027449). Desta feita, intimo a parte autora para, no prazo de 15 dias 

emendar a inicial, comprovando a regular constituição em mora da parte 

devedora, bem como, para regularizar os atos acima, para garantir o 

princípio da ampla defesa da parte adversa, tudo sob pena de extinção do 

feito. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012705-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

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:

ELVISON OLIVEIRA DA MOTTA (RÉU)

MT CARTUCHO E INFORMATICA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1012705-14.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: MT CARTUCHO E INFORMATICA EIRELI - ME, ELVISON 

OLIVEIRA DA MOTTA Vistos etc... Recebo a emenda à inicial de Id 

8829543. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo 

evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 

pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer 

ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de 

custas processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Observe-se o comprovante de pagamento de 

diligência de Id 8829550. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024336-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024336-52.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: EDSON VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR Vistos etc... É 

sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 
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tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a parte requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 06 de junho de 2018, às 15h00, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022901-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIONE MARQUES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1022901-43.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: ELCIONE MARQUES PEREIRA Vistos etc... Ante a juntada do 

comprovante de pagamento de custas iniciais de Id 9224779, passo a 

análise da exordial. Com efeito, intimo a parte requerente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que 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). Tratam-se os autos de ação monitória ajuizada 

por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA, E INVESTIMENTO OURO 

VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

ELCIONE MARQUES PEREIRA. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: 

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1º O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se a requerida, para pagamento do valor 

apresentado na inicial, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena do documento de crédito que instruiu o pedido converter-se em título 

executivo judicial, conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará a devedora dispensada do 

pagamento de custas processuais. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025113-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N A R COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

SERGIO ODILON ROTINI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025113-37.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: N A R COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA - EPP, 

SERGIO ODILON ROTINI Vistos etc... Ante a juntada do contrato 

n.404.204.768, noticiado na exordial, Id 9747851, inclua-se Nadia Araujo 

Rotini no polo passivo da ação. Conforme o disposto no art. 701 do CPC: 

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de 

mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 

obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 1o O réu 

será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo. § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3o 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2o. § 4o Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5o Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no art. 700 do CPC, citem-se os requeridos, via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se na carta que, no caso de pronto 

pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de custas 

processuais. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024687-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO APARECIDO CAMARGO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024687-25.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: MARIO APARECIDO CAMARGO Vistos etc... Ante a juntada do 

comprovante de pagamento de custas iniciais de Id 9715946, passo a 

análise da exordial. Intimo a parte requerente para, em 15 dias promover 

ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que 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). Tratam-se os autos de ação monitória ajuizada 

por BANCO DO BRASIL S/A em face de MARIO APARECIDO CAMARGO. 

Conforme o disposto no art. 701 do CPC: “Art. 701. Sendo evidente o 

direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e 
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o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, cite-se o 

requerido, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Nos 

termos do art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização 

judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso 

XI, da Constituição Federal”. Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025579-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON BENEDITO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025579-31.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A RÉU: JOILSON BENEDITO DOS SANTOS Vistos 

etc... Tratam os autos de ação monitória ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de JOILSON BENEDITO DOS SANTOS. 

Considerando o teor da petição de Id 9752421, intimo a parte requerente 

para, no prazo de 15 dias acostar aos autos planilha atualizada do débito 

nos termos do artigo 700, § 2º, inciso I do Código de Processo Civil, sob 

pena de ser considerado o valor apresentado inicialmente, já que a custas 

foram recolhidas tendo como base o valor R$160.851,78. Cumpra-se. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025623-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025623-50.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A RÉU: SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME Vistos 

etc... Ante a juntada do comprovante de pagamento de custas iniciais de Id 

9975742, passo a análise da exordial. Tratam-se os autos de ação 

monitória ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face 

de SAVASSI COMERCIAL LTDA ME. Conforme o disposto no art. 701 do 

CPC: “Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a 

expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. § 

1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo. § 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 3º 

É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a 

hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, 

observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte 

Especial. § 5º Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.” 

Assim, por verificar a presença dos requisitos legais, na forma constante 

no artigo 700 do CPC, cite-se a requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficará a devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 

Cite-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022523-24.2016.8.11.0041

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:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WEISSHEIMER (EXECUTADO)

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

SILVIA ELISA WESSHEIMER SALIM (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 11942373, 

dando o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 

Cuiabá-MT, 12 de março de 2018 Marcos Vinícius Marini Kozan Analista 

Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005348-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES (EXECUTADO)

TORNEARIA E FREZADORA VITORIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDNA GARCIA DE ARAUJO (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: 1005348-46.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: TORNEARIA E FREZADORA 

VITORIA LTDA - ME, ANDRE LUIZ LOPES, EDNA GARCIA DE ARAUJO 

Vistos, etc.. Compulsando os autos, constato a ausência de comprovação 

do recolhimento das custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para 

efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar 

o seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – Descumprimento 

de decisão que determinara o recolhimento das custas ante o 

indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do processo – 

Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não 

p r o v i d o ” .  ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 1 6 2 1 0 3 2 0 1 3 8 2 6 0 4 1 4  S P 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014277-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

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: 1014277-39.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CARLOS 

CARDOSO DA SILVA Vistos etc... Não obstante a petição de Id 10478749 

esteja incompleta, é possível observar o requerimento de inserção de 

restrição via Sistema Renajud sobre o veículo Renault Sandero 

Expression, Placa OWN-4662, o qual defiro (extrato em anexo). Ademais, 

em regular impulso oficial, procedo a pesquisa via Sistema Infojud a fim de 

obter o endereço atualizado do requerido, ocasião em que se chegou ao 

seguinte endereço: Rua Bagda, N° 555, Bairro: Santa Regina, 

Camboriú/SC. Desta feita, INTIMO O AUTOR para no prazo de 20 dias, 

comprovar a distribuição de requerimento avulso de busca e apreensão a 

ser protocolado em Camboriú/SC, nos moldes do art. 3º, § 12 e §15 do 

Decreto-lei nº 911/1969 com alterações processadas pela Lei 

n.10.931/2004, SOB PENA DE EXTINÇÃO. 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. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025011-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MARIANO MOLIN (REQUERIDO)

MILTON MARIO MOLIN (REQUERIDO)

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: 1025011-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DE 

LAGE LANDEN BRASIL S.A. REQUERIDO: RICARDO MARIANO MOLIN, 

MILTON MARIO MOLIN Vistos etc... Tendo em vista que o bem a ser 

apreendido se encontra em Juara, intimo o autor para no prazo de 15 dias, 

comprove a distribuição de pedido avulso de busca e apreensão, naquela 

Comarca, nos moldes do art. 3º, §12 e §15 do Decreto-lei nº 911/1969, 

com as alterações processadas pela Lei n° 10.931/2004, na forma do 

provimento nº 31/2015 do CGJ., SOB PENA DE EXTINÇÃO. Restando 

inerte, intime-se via correio com aviso de recebimento para cumprir em 05 

dias, empós, conclusos para extinção. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1033692-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

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: 1033692-71.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ESTEVAO JOSE 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Verifica-se 

dos autos que a ação foi nominada de Pedido de Produção Antecipada de 

Provas c/c Pedido Liminar nos termos do artigo 381/ss do CPC, contudo, 

objetiva a parte requerente a exibição de documentos, razão pela qual, 

intimo o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio e/ou pedidos 

protelatórios, intime-se o autor, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir a determinação em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000101-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FRANCISCO DE ANDRADE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000101-84.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: ROGERIO FRANCISCO DE ANDRADE Vistos etc... Compulsando 

os autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das 

custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento 

no prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038822-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. (RÉU)

EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA (RÉU)

R3 PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. (RÉU)

POSTO 10 LIMITADA (RÉU)

CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

RAMSES VICTOR CASTOLDI (RÉU)

RENAN CASTOLDI (RÉU)

MARLI ISABEL TIECHER (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038822-42.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 

S.A RÉU: POSTO 10 LIMITADA, CASTOLDI PARTICIPACOES LTDA, 

EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLDI LTDA, R3 PARTICIPACOES E 

ADMINISTRACAO S.A., MIT PARTCIPACOES E ADMINISTRACAO S.A., 

RAMSES VICTOR CASTOLDI, RENAN CASTOLDI, MARLI ISABEL TIECHER 

Vistos etc... Tratam-se os autos de ação monitória ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA e outros. 

Por ser público e notório que a empresa Castoldi Auto Posto 10 Ltda e os 

outros inseridos no polo passivo da ação encontram-se em recuperação 

judicial, intimo o requerente para manifestar-se no prazo de 15 dias, 

informando se o crédito que pretende receber já se encontra habilitado no 

juízo recuperacional, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, 

observando, inclusive a competência do juízo da recuperação para atos 

em desfavor dos recuperandos. 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. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005134-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

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: 1005134-55.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCILENE ALVES DO 

NASCIMENTO Vistos, etc.. Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de LUCILENE ALVES DO NASCIMENTO. Em pesquisa ao Sistema PJE, 

constata-se que tramitou perante o juízo da 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário uma primeira ação de busca e apreensão n° 

1021975-62.2017.8.11.0041 tendo como objeto o mesmo contrato que 

ampara esta ação, a qual foi ajuizada aos 18 de julho de 2017 e extinta 

aos 12 de setembro de 2017 sem resolução do mérito com fulcro no Art. 

485, VII ante o pedido de desistência juntado aqueles autos. Desta feita, 

verifica-se que a competência para processar e julgar a presente ação é 

do juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 

286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: 

(...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...) Posto isso, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 2ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004582-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTELLI BORGES (REQUERIDO)

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: 1004582-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: MARCELO MARTELLI BORGES Vistos, etc.. 

Compulsando os autos, vislumbra-se que a notificação pessoal por meio 

de carta registrada foi enviada para o endereço AV FER CORREA DA 

COST, 351AREAO, devolvida com a informação "mudou-se", contudo, tal 

endereço é diverso do constante no contrato (R. BUENOS AIRES, JD DAS 

AMERICAS, N° 280, CEP 78060-634) e em sendo frustrada, deverá a parte 

comprovar mediante protesto. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA –NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA 

ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO – 

MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA 

RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Para a 

comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária 

a notificação extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, 

entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal.” 

(AgR 134050/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016) APELAÇÃO 

CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS 

PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 

1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E 

APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto. Não se 

admite que a notificação ou protesto ocorram após o ajuizamento da ação, 

uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou 

mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). (Ap 

111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018) Posto isso, intimo o requerente para, em 15 dias comprovar a 

notificação pessoal do devedor no endereço do contrato ou sua 

frustração, com devido protesto, tudo sob pena de extinção do feito. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000682-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTEU LOGRADO VIEIRA (REQUERIDO)

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: 1000682-02.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FINANCEIRA 

ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REQUERIDO: 

ARISTEU LOGRADO VIEIRA Vistos, etc.. Compulsando os autos, verifico 

que a planilha de débitos constante no ID: 11369162, fala em empréstimo 

de R$17.042,22, bem como, relata uma parcela paga e quatro vencidas e 

nove vincendas do total de 14 parcelas, declinando o valor devido como 

sendo de R$ 17.410,01 (dezessete mil, quatrocentos e dez reais e um 

centavo). Contudo, constata-se na inicial (ID: 11369154) que pugna o 

autor pelo débito referente a um financiamento no valor de R$ 32.000,00 

(trinta e dois mil reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas 

mensais e sucessivas de R$1.256,19. Desta forma, faculto ao autor para, 

no prazo de 15 dias, regularizar a petição inicial e/ou acostar aos autos 

planilha de débitos esclarecedora, constando todas as parcelas vencidas 

e vincendas, de acordo com o disposto no artigo 3º, § 2º do DL 911/69, 

recolhendo custas complementares se for o caso, sob pena de ser 

firmado para quitação do contrato a quantia de R$17.410.01. Após, 

concluso para deliberações. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003926-36.2018.8.11.0041

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:

DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA (REQUERIDO)

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: 1003926-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DIVINA 

NATALIA BENTO DA SILVA Vistos, etc.. Compulsando os autos, constato 

a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Desta 

feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias 
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e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 401606 Nr: 34220-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL GONÇALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Outrossim, considerando-se que as tentativas de citação do 

requerido restaram infrutíferas e, ante a orientação do CNJ que a citação 

por edital seja precedida de busca via Infojud, o que já ocorreu neste feito. 

Expeça-se o regular edital de citação do executado, 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 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. Com 

efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se o Banco, via correio com A.R, para que se manifeste no prazo 

de 05 dias, sob as mesma admoestação. Com a juntada do A.R, 

retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1056272 Nr: 49243-79.2015.811.0041

 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): MANOEL DE ALMEIDA FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ,Por tais razões, determino no prazo de 15 dias que do valor a ser 

restituído ao réu ora credor (R$ 28.625,00) seja abatido o “quantum” 

remanescente à integral quitação do contrato (em 20/10/2015 no valor de 

R$ 11.204,60), sem encargos moratórios senão a atualização monetária 

pelo INPC, como medida de justiça diante da impossibilidade de 

cumprimento da restituição, na forma disposta pelo E. TJMT, sob pena de 

bloqueio via Bacenjud.Com este nos autos, diga o réu/credor.Após, 

conclusos para expedição de alvará.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 769747 Nr: 22732-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO NEVES GALVÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PRATAVIEIRA 

MACHADO - OAB:15456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT1.8071 A

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de Ação Revisional proposta por Rogério Neves 

Galvão em face de Banco Itaucard S/A.

As partes entabularam acordo, pugnando, ao final pela homologação da 

avença (fls. 127).

O Banco informou a quitação integral do débito às fls. 131, assim como 

pugnou pela extinção do feito, asseverando, por fim, que inexiste qualquer 

valor a ser levantado em favor do Banco (fls. 131).

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, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

No mais, tenho que o Banco às fls.125/126, efetuou o depósito de 

R$282,00 em 15/02/16, não mencionado na avença em comento.

Assim, intimo as partes para manifestarem em 15 dias, observando que 

em caso de silêncio o montante ficará depositado no caderno processual, 

até regular informação de sua origem.

Em caso de silêncio, 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.: 848470 Nr: 51814-91.2013.811.0041

 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 S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS ARGUELLO 

CONSTRUÇÕES - EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor sem anuência desta serventia, retirou a 

carta precatória às fls. 73, dando a entender que o mesmo iria distribuí-la 

in loco, Diante disso procedo a sua intimação para comprovar a 

distribuíção da missiva na comarca de Cáceres/MT. Caso não tenha 

efetuado a distribuição da missiva procedo a Intimação da parte autora 

para, no prazo de 10 dias, comprovar 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. Informo, que tais providências visam ao envio da Carta 

Precatória à Comarca Deprecada via Malote Digital, nos termos do artigo 

141 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

– Foro Judicial (CNG) que determina o envio ou recebimento eletrônico das 

correspondências compartilhadas entre as unidades judiciárias do país e 

entre estas e a Corregedoria-Geral do Estado de Mato Grosso, por meio 

do Sistema Malote Digital, proveniente do Acordo de Cooperação Técnica 

nº 004/2008 – CNJ – CSJT – TST – TJRN.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 448294 Nr: 21871-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT

 Intimação das partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da certidão da Contadoria do Juízo de fls. 

402/403.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1004505 Nr: 25326-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE GONÇALVES OLIVEIRA ME, 

DIEGO HENRIQUE GONÇALVES OLIVEIRA

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

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,.Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.,l, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens do(s) 

executado(s), vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto,Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXX). 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.Outrossim, expeça-se o mandado de 

citação a ser cumprido no endereço de fls. 61, assim, intimo o exequente 

para, no prazo de 15 dias, promova ao depósito da diligência para 

cumprimento do mandado expedido nestes autos, nos termos do 

Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Consignando que 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). Decorrido o prazo sem 

manifestação, 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/NÃO 

CONHEÇO, 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.: 823568 Nr: 29661-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA ELZI SILVA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON VILAS BOAS DE 

ABREU - OAB:9438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Diante da informação de incorporação do HSBC BANK pelo Banco 

Bradesco (fls. 258/284), DEFIRO a atualização/substituição do polo 

passivo de fls. 254.

Outrossim, considerando-se a manifestação das partes de fls. 252/253 e 

254 e ficha gráfica de fls. 255/257, retornem os autos à Contadoria do 

Juízo para a necessária aferição.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 15 dias.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1076054 Nr: 58012-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DO BONFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo. Decorrido o prazo sem manifestação, ante a 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/NÃO CONHEÇO, 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.: 358887 Nr: 29269-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES BONS OLHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 75, haja vista que todas as diligências 

realizadas pelo exequente e por este Juízo Especializado visando à 

localização de bens penhoráveis sobejaram infrutíferas.

Posto isso, MANTENHO a suspensão de fls. 70vº nos termos do artigo 

921, inciso III do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, 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.: 370115 Nr: 6756-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANNE BELLINATO SANTOS, FRANCISCO 

DE CAMPOS FRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte autora para no, prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca da devolução da Carta Precatória de fls. 44/58, dando o regular 

andamento ao feito., sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402666 Nr: 34648-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM ATACADISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA, WLIENE MARQUES DE ALMEIDA, WILLIMAR MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 
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senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1131247 Nr: 23509-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. WILSON DA SILVA CABELEIREIRO - ME, 

WANDERLEY WILSON DA SILVA, MÁRCIA BEATRIZ CARDOSO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

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

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da Impugnação de fls. 25/30, dando o regular 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 99846 Nr: 14184-84.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A/CRÉDITO IMOBILIÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO ANTONIO SEBE, SILMARA GALINDO 

SÉBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A, LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO - OAB:OAB SP 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - 

OAB:4683/MT

 ,.Posto isso, REJEITO a IMPUGNAÇÃO interposta às fls. 774/779 e 

determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para 

aferição/atualização do montante devido pelos executados ao advogado 

Ussiel Tavares.Faço constar a existência do montante remanescente de 

R$1.545,04 na conta nº 3100124133961, que faria jus os devedores em 

comento, que deverá ser utilizado pelo Contador para abatimento no total 

devido por Abraão e Silmara.Após, com a juntada do cálculo atualizado, 

intimem-se, inclusive, os executados para efetuarem ao pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena da aplicação de multa nos termos do artigo 

523 do CPC/15.Em caso de silêncio, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações. Sem prejuízo, proceda-se à necessária certificação do 

trânsito em julgado quanto à sentença de fls. 748/749.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 357692 Nr: 28044-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLEGAS & VALIENTE EMPREENDIMENTOS 

LTDA, CARLOS VALIENTE ESCAMILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Tendo em vista o acolhimento do pleito de cessão às fls. 135, 

é evidente que os requerimentos de fls. 153/154, 155/156, 157/178 

sobejaram prejudicados, diante do que anoto somente os advogados 

nominados.Intimo o Fundo para complementar a diligência de fls.143 

R$379,72 de 27/05/2017 devidamente corrigida, no prazo de 15 dias. 

Transcorrido notifique o Sr. Meirinho para recebimento de seu 

crédito.Constato nestes autos que existem endereços não diligenciados, 

quais sejam: - fls.136, RUA CURSINO DO AMARANTE , 60, APTO 903, 

BOSQUE DA SAÚDE e,- fls.136 e 137, PÇ SÃO PERPETUO 60, 101, 

BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO.Assim, intimo o exequente para 

deposito das diligências 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. Sob pena de extinção.Cumprido, expeça-se 

mandado para cumprimento no Bosque da Saúde.Sendo infrutífera, 

expeça-se carta precatória com prazo de 120 dias, verificando o Sr. 

Gestor se há possibilidade de encaminhamento via malote digital e, em 

sendo possível, intime-se o credor para comprovar o recolhimento das 

custas daquele Estado, juntando ao feito em 15 dias, CASO CONTRÁRIO, 

entregue a mesma ao representante do Fundo, para comprovar sua 

distribuição no mesmo prazo, TUDO SOB PENA DE EXTIÇÃO,

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000197-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZA MARIA DA COSTA (EXECUTADO)

ELIAS JOSE DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA Dados do Processo: 

Processo: 1000197-36.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 752.687,12; Tipo: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Espécie: [CONTRATOS 

BANCÁRIOS]; Parte Exequente: Nome: ITAU UNIBANCO S/A Endereço: 

CENTRO EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE 

SOUZA ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04344-902 Advogado do(a) EXEQUENTE: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- MT0009708S Pessoa a ser citada: HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO, CPF: 

405.810.981-53 Finalidade: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Resumo da Inicial: A parte 

exequente ingressou com Ação de Execução contra a parte executada, 

ante o inadimplemento do débito, visando o recebimento do valor acima 

descrito. Despacho/Decisão: "Vistos, etc. Tratam-se os autos de ação de 

execução formulada por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de TRIADE 

ATACADO VAREJO LTDA - ME, HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO, ELIAS 

JOSÉ DE ASSUNÇÃO e LUIZA MARIA DA COSTA, todos qualificados nos 

autos. Os executados Elias e Luiza foram citados, conforme certidão 

contida no ID 4914561 (Mandados IDs 4914564 e 4914489). Foi certificado 

no ID 4991259 que o executado Hamilton mudou-se do endereço 

informado pelo credor há 08 meses. O exequente pugnou pela realização 

de bloqueio dos ativos financeiros dos executados, via BACENJUD e 

demais pesquisas, informando, ainda, o cálculo atualizado da dívida no ID 
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5780413. Pois bem, É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, 

os depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais. Assim, não há dúvida de que o arresto/penhora 

on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, 

procedo à realização do arresto/penhora via BACENJUD. Consigno, ainda, 

que os autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos 

informados pelas instituições financeiras, observando-se o contido no 

provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 

do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, verifico do extrato em 

anexo que o referido procedimento restou inexitoso. Apesar de não ser 

um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens dos devedores 

passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor. De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens imóveis dos executados passíveis de serem penhorados e, 

em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG 

e RENAJUD (extratos em anexo). Com efeito, intimo o exequente para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique 

bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o 

que entender de direito, sob pena de suspensão do feito. Sem prejuízo, 

considerando-se o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 7991259) 

quanto ao executado Hamilton, procedo à pesquisa perante ao INFOSEG 

com o fito de encontrar seu atual paradeiro. O procedimento sobejou 

inexistoso, haja vista que o endereço encontrado é o mesmo da proemial. 

Desta feita, em atenção à orientação do CNJ de que a citação/intimação 

por edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já 

ocorreu neste feito, determino a realização da citação ficta do executado 

HAMILTON, para tanto, 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 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. 

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. 

Empós, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito" 

Advertência: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos. 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 Vinícius Marini Kozan, digitei. 

CUIABÁ, 12 de março de 2018. DEIVISON FIGUEIREDO PINTEL Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028459-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTO DA CUNHA CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT MANDADO DE 

BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO ZONA: 01 Diligência ID:12012804 

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) PAULO SERGIO CARREIRA DE 

SOUZA Dados do Processo: Processo: 1028459-93.2017.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 22.632,20; Tipo: BUSCA E APREENSÃO (181); Espécie: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; Parte Autora: Nome: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14261, ALA A 

21 ANDAR, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 

Advogados do(a) REQUERENTE: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - 

SP156187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP0192649A Parte Ré: 

Nome: BERTO DA CUNHA CAMPOS Endereço: RUA CUIABÁ, 61, 

PRAEIRINHO, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-675 FINALIDADE(S): EFETUAR A 

BUSCA E APREENSÃO DO BEM descrito no campo “descrição do bem”, 

depositando-o com o depositário abaixo indicado, e, na sequência, a 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, de conformidade com o despacho ao 

final transcrito e a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, querendo, nos prazos 

indicados, comprovar o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A 

AÇÃO. DESCRIÇÃO BEM(NS) A SER(EM) APREENDIDOS: Bem descrito e 

caracterizado na inicial (contrafé). DEPOSITÁRIO DESIGNADO: Requerente 

(Parte autora). VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 22.632,20 

ADVERTÊNCIAS: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar com citação, efetuar o 

pagamento da integralidade do débito pendente (parcelas vencidas e 

vincendas), de acordo com os valores apresentados na inicial e indicados 

acima, hipótese em que o bem lhe será restituído. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade 

plena e exclusiva do bem no patrimônio da requerente. 3. PRAZO: O prazo 

para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar com citação. 4. A requerida poderá contestar a ação, ainda que 

tenha efetuado o pagamento, caso entender direito. 5. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. CITAÇÃO POR HORA 

CERTA: (art. 252, CPC) “Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 

controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a 

funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 

correspondência”. 7. DO TEMPO E DO LUGAR DOS ATOS PROCESSUAIS: 

(art. 212, CPC) “Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 

6 (seis) às 20 (vinte) horas. § 1o Serão concluídos após as 20 (vinte) 

horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência 

ou causar grave dano. § 2o Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal. § 3o Quando o ato tiver de ser praticado por meio de 

petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário 

de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na lei de 

organização judiciária local. 8. DO ARROMBAMENTO: Ao Sr. Meirinho, 

caso haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que 

o faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce. DESPACHO / DECISÃO: “Vistos, 

etc.. Da análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da 

diligencia para o senhor oficial de justiça. Desta feita, 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. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 
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do débito, referente ao veículo marca: VOLKSWAGEN, modelo NOVO GOL 

1.6, chassi n.º 9BWAB05U9DP144207, placas OBR1572 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito” Cuiabá-MT, 12 de março de 2018 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ Endereço do Fórum: Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, S/N. – D, Bairro Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá/MT, CEP: 78.049-905 – 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

de Cuiabá/MT, Telefones: (Secretaria) (65)3648-6315 / (Gabinete) 

(65)3648-6314 / 6313 / 6312.
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023002-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1023002-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA 

- ME Vistos etc... Recebo a emenda à inicial de Id 10917588. Ante a 

ausência do recolhimento de diligência, intimo a parte requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que aguia 

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). Ademais, tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente aos seguintes bens: Furgão 

isotérmico (frigorífico) acoplado ao veículo Volvo, Placa: OBL-0195 e 

Furgão isotérmico (frigorífico) acoplado ao veículo Volvo, Placa: OBL-0175 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada, 

salientando que a Instituição Financeira deverá providenciar a retirada dos 

furgões de seus respectivos cavalinhos, bem como a remoção destes ao 

pátio. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C 
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do CPC/1973): “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas 

em conformidade com os encargos moratórios contratuais, ou apresentar 

defesa no prazo de 15 dias da execução da liminar, tudo nos moldes dos 

§§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. Nos termos do 

art. 212, § 2º, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as 

citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias 

forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário 

estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da 

Constituição Federal”. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação configurará falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010384-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

WANIA LAURICE NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR)

WWP COLCHOES EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACY FELIPE CAMARAO OAB - MT5040/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1010384-06.2017.8.11.0041 AUTOR: WANIA LAURICE NUNES 

DE OLIVEIRA, WAGNER JOSE DOS SANTOS, WWP COLCHOES EIRELI - 

ME RÉU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Pretendem os autores, por meio desta ação, o recebimento de indenização 

por danos materiais e morais decorrentes de os prejuízos auferidos por 

contrato que afirmam não terem firmado com o réu. Do cotejo da 

documentação encartada com a peça vestibular, observo que no contrato 

Id. 5868964, pág. 27a 29, e continuação no Id. 5869403, o crédito a ser 

liberado estaria, salvo melhor juízo, condicionado à prévio entendimento 

com o financiador, destinado à “pagamento a fornecedor” e, do extrato Id. 

5868977, pág. 5, verifico que aos 20/10/2015 foi liberado na conta 

corrente da primeira autora o valor de R$ 65.000,00 C, sob a rubrica “BB 

Giro Flex”, sendo na mesma data lançado débito “BB-Giro Flex” de R$ 

2.900,77 D, no dia seguinte dois lançamentos de R$ 5.000,00 D cada, a 

título de “Mensalidade Ourocap” e aos 22/10/2015 a “Aplicação BB CDB DI” 

no valor de R$ 50.000,00 D. Apesar de em contestação o réu não ter 

rebatido a matéria fática narrada, tampouco a documentação encartada e, 

ainda, não acostou documentos outros senão o comprovante de retirada 

das anotações em cadastros de inadimplentes, tenho que se faz 

necessário, no caso a juntada aos autos do extrato detalhado para saber 

qual a destinação dos valores inerentes ao contrato em comento. Sendo 

assim, entendo por bem converter o julgamento em diligência para 

determinar ao réu, no prazo de 15 dias, que exiba nos autos a cópia dos 

extratos relativos à “Aplicação BB CDB DI” no valor de R$ 50.000,00 D, de 

22/10/2015; da transação relativa às duas “Mensalidades Ourocap” de R$ 

5.000,00 cada, datadas de 21/10/2015, bem como dos extratos da conta 

corrente n. 26.133-5, agência 2128-8, de 20/10/2015 a 25/09/2016. Com 

estes nos, autos, intimem-se os autores para manifestação no mesmo 

prazo. Após, conclusos para decisão. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004740-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR GOMES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1004740-48.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: MOACYR GOMES DE ARRUDA Vistos, etc.. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

VOLKSWAGEN FOX CITY, placa: HKJ1465 (demais características na 
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inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observe o Sr. Gestor a diligência depositada no ID.1198519. Por fim, 

profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005369-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI FELICIANO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1005369-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ELOI FELICIANO DE PAULA Vistos, etc.. Compulsando os 

autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038304-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE IZABEL TAQUES VITAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1038304-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EUNICE IZABEL 

TAQUES VITAL REQUERIDO: BANCO PAN S.A., BANCO BMG, BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc... 

No que se refere à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, 

tenho que esta dever ser a exceção e não a regra, comumente utilizado 

na grande maioria das ações intentadas na justiça. Saliento ainda, que 

quando os fatos narrados não encontra sustentação na declaração de 

hipossuficiência, o ônus da prova cabe a quem alega, já que a parte 

autora afirma não ter condições financeiras para suportar as despesas 

processuais, no entanto, seu salário líquido varia mês a mês na faixa de 

R$ 4.000,00 a R$ 6.000,00, o que torna impossível a análise pela mera 

arguição de impossibilidade de arcar com as custas judiciais. Desta feita, 

considerando o contido no artigo 98 § 6º do CPC, assim como, o artigo 468 

da CNGC, mais precisamente, § 6o O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 
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parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. Assim, CONCEDO à autora o 

benefício do parcelamento das custas de distribuição em 06 parcelas. 

Encaminhe-se cópia desta por email ao Departamento de Controle de 

Arrecadação (DCA@tjmt.jus.br), empós o que a parte deverá acessar o 

site do TJMT - Emissão de Guias Online, para seu recolhimento. Assim, 

TRANSCORRENDO sem recurso, cumpra-se. EMPÓS, observe o que 

abaixo segue: Tratam-se os autos de Ação Revisional de Contrato c/ 

Obrigação de Fazer c/ Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela ajuizada por EUNICE IZABEL TAQUES VITAL em 

face de BANCO PAN S/A e outros, objetivando a requerente a concessão 

de tutela de urgência para limitação dos débitos em folha realizados pelas 

instituições financeiras demandadas para somente 30%. Do cotejo dos 

autos, mister se faz considerar que a lei que regulamenta o pedido do 

requerente, de limitação dos descontos em 30%, trata de contratos 

vinculados à folha de pagamento, na esteira do que dispõe o Decreto n. 

6.386/08 que regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/90. Cabe ainda 

considerar que, conforme dispõe o inciso III do art. 9º do Decreto Estadual 

n. 3008/2010, aos contratos de cartão de crédito é possível a 

consignação em 15% dos proventos do servidor público (sendo que cada 

operadora de cartão não pode ultrapassar a margem de 10%), não 

concorrendo com o limite de 30% fixado às consignações facultativas. No 

caso em tela, observo dos demonstrativos de folha de pagamento que, 

separando a margem de 15% às consignações atinentes aos contratos de 

cartão de crédito, não se verifica que as instituições financeiras 

requeridas vem ultrapassando o limite legal. Outrossim, tenho que 

posicionamento diverso, S.M.J., vem a dar causa a enriquecimento 

indevido da parte que recebe diversos valores, de forma consciente e 

livre de qualquer coerção, perseguindo, empós, o amparo da justiça, para 

limitação dos desconto em 30%, sem apresentar outra forma de quitar 

seus débitos. Nesse sentido, o posicionamento firmado pela E. Corte de 

Justiça deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – 

IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS 

VENCIMENTOS LÍQUIDOS – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO 

EM CONTA CORRENTE – LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os descontos 

realizados em folha de pagamento não podem comprometer 

excessivamente os rendimentos do contratante, sob pena de ofender a 

dignidade da pessoa humana. É possível limitar os descontos consignados 

em folha de pagamento em 30% da remuneração líquida do servidor. 

Precedentes STJ. 2. É de inteira responsabilidade do correntista a 

contratação de empréstimo com débito em conta, ficando sob sua 

responsabilidade a veracidade das informações prestadas no momento da 

contratação”. (TJMT - Ap, 40082/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE 

DANOS C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

IMPROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS 

RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO 

– DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO 

MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO. O limite de desconto da 

parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com 

desconto em conta corrente. Se nenhum dos contratos celebrados entre 

as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, 

descabida a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos, visto 

que, além de terem sido livremente avençados, na oportunidade o 

correntista tomou ciência dos valores das prestações . O desconto 

automático de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não 

caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve 

qualquer ilicitude ou irregularidade. A ausência de sucumbência na 

decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do ponto 

questionado por falta de interesse recursal”. (Ap 127823/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) Posto 

isso, INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência. No mais, é 

sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, designo o dia 13 de junho de 2018, às 14h00 para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITEM-SE os requeridos, via correio com aviso 

de recebimento, para comparecerem à audiência designada, fazendo-se 

na carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 

4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 

do mesmo Códex. Intimo a requerente da designação supra, via publicação 

desta decisão no Diário de Justiça. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005766-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS DO MAR LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL COSTA LEITE OAB - MT6608/O-A (ADVOGADO)

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: 1005766-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS 

DO MAR LTDA - ME Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no 

Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de LUZIA 

M. CALDEIRA LTDA ME, ambos qualificados nos autos em referência, 

relatando que as partes firmaram o Contrato com cláusula de alienação 

fiduciária referente à Cédula de Crédito Bancário n° 009.747.467 do 

veículo descrito na inicial. Ante a constituição em mora, pleiteou o autor 

pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação da ré em custas e honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 89.444,15. Na decisão de Id 5594430 foi 

concedida a liminar, a qual foi cumprida no dia 12 de abril de 2017, 

conforme se infere do auto de busca e apreensão de Id 6140121, sem 

citação da devedora oportunidade. No dia 05 de outubro de 2017 houve 

regular citação da devedora na pessoa de seus representantes legais, 

conforme se vê na certidão de Id 10239767. É o breve relato. Decido. 

Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção de 

outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo do direito 

do autor encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. 

Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se considerar o 
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resultado fático da sentença em análise, quanto à manutenção do 

contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que julga procedente o 

pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as 

partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual 

decorre do inadimplemento do devedor em relação às prestações 

assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena do credor 

sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual existente 

entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser destinado ao 

abatimento do montante devido, salientando que subsistindo o débito ou 

existindo crédito em favor do devedor, esse poderá ser cobrado ou 

restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO DO 

CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como corolário 

lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da posse e da 

propriedade em favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do 

devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença que acolhe o pleito de 

busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual. APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, Décima Quarta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 

27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO 

CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM 

EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE 

DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO 

DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos 

firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. 

Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) 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, 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. Em relação ao pleito da parte requerida de restituição do baú 

frigorífico que se encontrava acoplado ao caminhão objeto da ação, intimo 

a requerida para acostar aos autos a nota fiscal de compra do bem, para 

recebimento do montante na fase de cumprimento de sentença, tendo-se 

em vista que o veículo foi vendido à terceiro, como se vê no extrato 

retirado do Sistema Renajud (em anexo). Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022545-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0006120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em face da informação do Contador, determino a adequação 

do contrato nos termos dos julgados proferidos nos autos, por 

arbitramento e nomeio o Perito Sr. Edson Francisco Perusseli – 92895095 

– para elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá 

observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com 

trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as 

partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada. 

Fixo os honorários periciais em R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais), a 

ser arcada pelo Requerido, devendo depositar no prazo legal. DECORRIDO 

O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA. 

Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, 

caso queiram, no prazo legal. Proceda-se as intimações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004003-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BASILISIA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

necessário se faz aguardar a resposta da parte requerida para verificar a 

necessidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há como 

afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para 

aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Matilde Amorim, Servidora, 
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matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001660-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON ALVES BALDUINO (REQUERIDO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal. Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005941-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005782-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003107-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL MARIA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Analisando seus argumentos verifica-se que ocorreu erro 

de digitação na sentença prolatada, a qual deverá ser retificada, 

passando à fl.04 ter o seguinte parágrafo reformado: " Desta forma, 

faculto a repetição de indébito de forma simples e atualizada dos valores 

cobrados pela parte requerida, em relação aos empréstimos ditados na 

inicial, nos termos do art. 42 do CDC e pela falha na prestação de serviço 

fornecida." No mais, permanece a sentença inalterada. P. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005790-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI (RÉU)

VERA LUCIA CRUZ (RÉU)

MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003248-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DE BARROS ROSENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037090-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA LUCIA BARBOSA DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0003646A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, 

para surtir seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo,cumpra-se o acordo e arquive-se.P. R. I. Cumpra-se.Cuiabá, 

09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005849-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)
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Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

EDUARDO LUIS DE LIMA (EXECUTADO)

ADELAR LUIZ DE LIMA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, 

para surtir seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

cumpra-se o acordo e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038771-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUES FAGUNDES GOMES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, com 

anuência expressa do requerido, Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033337-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA MARTINS DE SANT ANA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@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)

 

Vistos, etc. Em face da ausência de impugnação, Homologo, por sentença, 

a desistência da ação, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o 

processo, com fulcro no artigo 485-VIII do CPC. Sem custas. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001676-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO XAVIER DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, devendo o requerido 

cumprir como ali consignado. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000739-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, suspendo o andamento do 

feito em face ao falecimento do requerido. Intime-se o autor para proceder 

a habilitação nos termos de Lei e no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016487-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pretensão do 

requerido e após, conclusos. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005786-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016443-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)
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MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pretensão do 

requerido e após, conclusos. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005750-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS CESAR MORAES NUNES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032868-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO (RÉU)

LEOSMAR BRITO DE CARVALHO EIRELI - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT0009297A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os Embargos de Declaração, se tempestivos, 

certifique-se. Intime-se o Embargado para manifestar e após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005142-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA NUNES RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a determinação prolatada a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 

em todos seus termos. Até que retornem os autos com julgamento 

definitivo, não há que se falar em cumprimento provisório de sentença, 

quando o efeito do recurso recebido foi suspensivo. Assim, cumpra-se a 

referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034523-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBER CARLOS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Vejam que ali foi especificado a denominação da ação 

proposta e não o julgamento, que vem logo em seguida. Assim, cumpra-se 

a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018475-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (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 Vistos, etc. Faculto ao credor levantar o valor 

penhorado. Expeça-se alvará. Proceda-se a penhora como postulado nos 

autos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025453-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS ALBUQUERQUE SEMPIO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Vejam que o próprio autor anunciou acordo 

extrajudicial entre as partes, portanto, assim foi consignado na sentença, 

não se tratando de simples extinção de feito. Assim, cumpra-se a referida 

em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038565-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO APARECIDO DEMARCHI FILHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Vejam que o próprio autor anunciou acordo 

extrajudicial entre as partes, portanto, assim foi consignado na sentença, 

não se tratando de simples extinção de feito. Assim, cumpra-se a referida 

em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@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)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 
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próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  0 9 . 0 3 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003125-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EMBARGANTE)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EMBARGANTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Após resposta reanalisarei a necessidade ou não de 

suspensão da execução. Assim, cumpra-se a referida em todos seus 

termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024097-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

 

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 Vistos, etc. Proceda-se a pesquisa como 

pretendido. Cite-se como postulado e concedo a dilação por dez dias, sem 

prorrogação. Após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011349-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA PEIXOTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, devendo o autor cumprir 

como ali consignado. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021873-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH REGINA DA SILVA 44166923153 (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos, cumpra-se como ali 

consignado. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021146-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO ALEGRE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Dispensáveis as pesquisas quando não houve sequer 

tentativa de cumprimento do mandado inicial por inércia do autor. Assim, 

deverá cumprir o mandado no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001011-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JUNIOR ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015254-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSO ATIVO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

LICURGO PIMENTEL NETO (EXECUTADO)

HERLON SANTOS PIMENTEL (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado. Intime-se o autor para apresentar 

demonstrativo de débito atualizado para proceder penhora on line. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002563-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES (EXECUTADO)

GRANJA FIGUEIRA LIMITADA - ME (EXECUTADO)

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (EXECUTADO)

LAURIANE RODRIGUES ALCANTARA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Anote-se como postulado pela Defensoria Pública. Oficie-se 

como pretendido nos autos e intime-se o autor para apresentar 

demonstrativo de débito atualizado para efetivar penhora on line e após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br
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Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1022464-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT0013547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.03.18 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003927-21.2018.8.11.0041

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:

JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003110-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARIO FERREIRA LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005758-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA GRATIDIANO DORILEO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato E ACOSTAR O 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000252-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADERNANDES COM. MADEIRAS E MAT. P/ CONST LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

APARECIDO HERNANDES (EXECUTADO)

FRANCINILDA LOPES HERNANDES (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000334-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APOENA INDIO DO BRASIL SIQUEIRA ROCHA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.03.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005759-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BORGES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição a ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato E ACOSTAR O 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cuiabá, 09.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005749-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAMBOO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  0 9 . 0 3 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015702-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 
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(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MARQUES DIAS COSTA BIANCARDINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

 

NOTA AO REQUERIDO: Deverá a parte requerida manifestar sobre petição 

de id. 12140746, no prazo legal. Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012566-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA ALVES DE ARRUDA NETTA LIMA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

09.03.18 Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028583-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020742-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES LEITE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005076-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZETE DE ALMEIDA LIMA (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 240552 Nr: 9230-53.2006.811.0041

 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: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA ARRUDA BIASETTO ENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, NERY 

BARCO HERNANDES JUNIOR - OAB:97560

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento sobre a resposta de ofício de fls. 224/225, no prazo legal de 

05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 890959 Nr: 23875-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, JAILSON PADILHA FERNANDES, 

KELLY PATRÍCIA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1173271 Nr: 41415-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGNHARIA LTDA, AMELIA LUCIA MACHADO DA SILVA, AIR BOM 

DESPACHO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial, acostado nos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 74384 Nr: 601-08.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

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

LTDA - MASSA FALIDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA 

MORENO, ANTONIO D' OLIVEIRA GONÇALVES PREZA, TELMA MARIA 

RIBEIRO PREZA, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, MARIA DE 

LOURDES OLIVEIRA NIGRO, EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE DE MAGALHÃES 

ALMEIDA - OAB:13.353, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6745/MT, 

RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para proceder o 

depósito de honorarios periciais, no prazo legal, sob pena de bloqueio on 

line.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 358897 Nr: 29206-75.2008.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR IMOVEIS LTDA, JEAN CARLO PINHEIRO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 NOTA AS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre avaliação e 

o autor sobre pedido de fls.471/474, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1072923 Nr: 56625-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CINTRA CARVALHO, TANIA 

MARIA CINTRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101470 Nr: 11112-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006106-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILZA TEREZINHA DA COSTA CAMPOS (DEPRECADO)

JOSE RICARDO DA COSTA CAMPOS (DEPRECADO)

JOSE OLIVEIRA DA SILVA NETO (DEPRECADO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação dos requeridos José Ricardo 

da Costa Campos e Gilza Terezinha da Costa Campos , no prazo legal. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001619-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINEA COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1001619-46.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: LINEA COMERCIO DE PLANTAS E 

SERVICOS LTDA - EPP Vistos. PROCESSO COM PENDENCIA DE 

REGULARIZAÇÃO DA VINCULAÇÃO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIAIS, 

inobstante os documentos anexados pelo Exequente (ID. 4657769). 

Expeça-se o mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 25 de janeiro de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026616-93.2017.8.11.0041

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:

LUCIA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1026616-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIA 

SILVA RAMOS Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o 

valor da causa para R$ 22.047,75 (vinte e dois mil e quarenta e sete reais 

e setenta e cinco centavos), conforme planilha de cálculo ID. 9624992, 

isto, pois, em ações de busca e apreensão o valor da causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor indicado para 

purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA O CORRETO 

VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA e intime-se o Autor para que proceda ao 

recolhimento das custas complementares em quinze (15) dias, nos termos 

do art. 290, do CPC/2015, sob pena de cancelamento da distribuição da 

ação. No mais, tratando-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 
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ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a 

comprovação do pagamento da diligencia do oficial de justiça, em igual 

prazo e em consonância com o PROVIMENTO 14/2016, em quinze (15) 

dias. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000587-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1000587-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUIS CARLOS DA SILVA Vistos etc. 

Compulsando os autos, entendo necessária a correção do valor atribuído 

à causa, o que, pode ser determinado ex officio, quando inobservado pela 

parte o preciso valor da ação, como ocorrera na espécie, pois a 

requerente apontou valor da causa como sendo R$4.377,45 (quatro mil, 

trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), quando na 

verdade a soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato em voga, 

totaliza a monta de R$ 35.244,39 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e 

quatro reais e trinta e nove centavos), quantia essa correspondente ao 

valor adequado da ação. Nesse sentido colaciono o seguinte julgado: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR 

DA CAUSA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO 

DÉBITO – “O valor da causa nas ações de busca e apreensão de bem 

alienado fiduciariamente deve corresponder ao montante concernente às 

parcelas vencidas e vincendas na data do ajuizamento da demanda”. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação. Processo AI 

21700734920158260000 SP 2170073-49.2015.8.26.0000. Orgão 

Julgador26ª Câmara de Direito Privado. Publicação25/09/2015 Julgamento 

24 de Setembro de 2015. Relator Antonio Nascimento (grifamos) Nestes 

termos, corrijo o valor atribuído à causa que passa a ser R$ 35.244,39 

(trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove 

centavos), devendo o autor, recolher às custas complementares, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Pois bem. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada na presente ação, 

contra LUIS CARLOS DA SILVA, igualmente qualificado. Na exordial o 

autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veiculo, Marca: COBALT 

SEDAN ECONO. Chassi: 9BG138XF0BC436353, Modelo: S-10 CAB.DUPLA, 

RODEIO 2.4 8V, A/G, 4P Placa: NAG-1520, Cor: BRANCA Movido: ALCOOL 

E GASOLINA, Ano/Mod.: 2010/2011 Renavan: 0279950683, com o 

argumento de que a devedora encontra-se inadimplente com parcelas do 

contrato de financiamento celebrado entre as partes. A presente ação foi 

devidamente instruída com o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte devedora. 

Assim, estando preenchidos os requisitos necessários para a concessão 

da liminar de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 3º, do 

Decreto-lei n. 911/69, DEFIRO LIMINARMENTE, determinando a busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. Comprovado o pagamento das 

custas iniciais, expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a peça vestibular, depositando-se o bem 

em mãos dos procuradores da instituição financeira requerente, mediante 

termo de compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA 

ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO 

DA MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo autor. Cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas da parte autora. Cumpra-se 

nos termos do art. 536, § 2º, do CPC, e incluam-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, servindo 

a presente de mandado. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2018 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002849-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1002849-89.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: MARIO PINHEIRO 

ESPOSITO EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de embargos à execução opostos por MÁRIO PINHEIRO 

ESPÓSITO em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAOS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO 

GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, com fito de contraditar a execução 

de título extrajudicial n.º 1003685-96.2017.8.11.0041 que tramita nesta 

Unidade Judiciária. Em suma, requer preliminarmente o Embargante a 

concessão dos efeitos suspensivo aos presentes embargos e no mérito, 

o reconhecimento da ilegalidade da aplicação da taxa CDI ao avençado 

título e do excesso de execução, bem como o afastamento da mora pela 

incidência de encargos ilegais, para consequente extinção do processo 

executivo. As custas e taxa de distribuição foram recolhidas. É o breve 

relatório. Decido. Sobre os embargos do devedor, assim preconiza o art. 

919 do CPC: Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o 

O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo 

aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da 

tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. Percebe-se que as hipóteses para 

embargo da ação executiva, são taxativas e cumulativas. Pois bem. No 

que tange aos requisitos para concessão da tutela provisória, o 

Embargante não comprovou prima facie, apesar de arrazoar questões de 

ilegalidades constantes no título, a relevância dos fundamentos e do risco 

de dano irreparável a autorizarem a medida pretendida. Consecutivamente, 

na espécie, ausente a garantia do Juízo em sua integralidade, não se 

mostra possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à 

execução. Nesse sentido, conforme jurisprudência elencada por 

Theotonio Negrão e Outros: “Art. 919: 3b. 'Ainda que relevantes os 

fundamentos dos embargos, a falta de garantia ao juízo (penhora, 

depósito ou caução) impede a suspensão da execução' (JTJ 347/91: AL 

7.389.263-0)” Anote-se igualmente o seguinte julgado: “EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. Recebimento no efeito suspensivo. Ausência dos requisitos 

cumulativos autorizadores do artigo 919, § 1º, do NCPC (art. 739-A, § 1º, 

do CPC/73). Ausência de garantia do juízo e alegações dos embargos que 
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dependem de aprofundamento instrutório. Decisão mantida. RECURSO 

NÃO PROVIDO.” (TJSP, 38ª Câmara de Direito Privado, Ag 

2066480-67.2016.8.26.0000. Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, 

unânime, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 823. Por estas razões, ausentes os 

requisitos cumulativos elencados no § 1º, do art. 919, do CPC, não atribuo 

efeito suspensivo a estes embargos. Recebo a emenda a inicial (ID. 

11731257) para atribuir à causa o valor de R$ 215.978,85 – duzentos e 

quinze mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos. 

Certifique-se a tempestividade destes embargos e apensem-se aos autos 

da execução de titulo extrajudicial n.º 10.3685-96.2017.8.11.0041. Após, 

intime-se o Embargado à manifestação em quinze (15) dias. Cumpra-se. 

Intimem-se. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026616-93.2017.8.11.0041

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:

LUCIA SILVA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1026616-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIA 

SILVA RAMOS Vistos. Nos termos do art. 292, § 3º, do CPC/2015, corrijo o 

valor da causa para R$ 22.047,75 (vinte e dois mil e quarenta e sete reais 

e setenta e cinco centavos), conforme planilha de cálculo ID. 9624992, 

isto, pois, em ações de busca e apreensão o valor da causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas, ou seja, o valor indicado para 

purgação da mora pelo Devedor. RETIFIQUE-SE NO SISTEMA O CORRETO 

VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA e intime-se o Autor para que proceda ao 

recolhimento das custas complementares em quinze (15) dias, nos termos 

do art. 290, do CPC/2015, sob pena de cancelamento da distribuição da 

ação. No mais, tratando-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bens móveis, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Neste ínterim, não sendo localizado o bem 

declinado na inicial, para evitar a eternização de demandas dessa 

natureza, alvitro o Banco Autor acerca do art. 4º, da aludida Lei de Busca 

e Apreensão para adequar-se ao novo rito processual implementado pela 

Lei 13.043/14, o qual faculta ao Credor, postular a conversão da presente 

ação em execução de título extrajudicial diante destas eventuais 

circunstâncias. Cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, a contar da execução da liminar (§ 3º, do art. 3º do mesmo diploma). 

Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Atente-se a Secretaria para, na hipótese positiva de 

cumprimento da apreensão do veículo e citação do Requerido, 

certifique-se o decurso de prazo para purgar a mora bem como da 

contestação, promovendo-se a Secretaria os impulsos processuais 

subsequentes. Ressalte-se que a expedição do mandado está 

condicionada ao recolhimento e vinculação das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, bem como a 

comprovação do pagamento da diligencia do oficial de justiça, em igual 

prazo e em consonância com o PROVIMENTO 14/2016, em quinze (15) 

dias. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá (MT), 28 de agosto de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018308-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE APARECIDA RODRIGUES DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038738-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILLA SANTOS CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 3 8 7 3 8 - 4 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CAMILLA 

SANTOS CORREA Despacho Vistos etc. I – Defiro o pedido junto ao ID 

11567419 e concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para que o 

requerente comprovar/e apresentar o comprovante de mora do devedor, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). II – Decorrido o referido prazo, sem 

manifestação, intime-se o requerente para dar andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de março de 

2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006000-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE BARROS SANTOS (EXECUTADO)

MARIO DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1006000-63.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO ITAULEASING S.A. 

EXECUTADO: ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, MARIO DOS 

SANTOS JUNIOR, ELIANE DE BARROS SANTOS DESPACHO Vistos e etc. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 12 de março de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008728-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE OLIVEIRA CAMARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, em que pese a juntada das contrarrazões 

ao Agravo de Instrumento encartada aos autos , verifico que a referida 

peça deveria ser encartada ao recurso interposto em 2ª Instância, desta 

feita o desconsidero, assim sendo para dar o prosseguimento aos autos 

neste juízo de piso impulsiono os autos para intimar a parte autora se 

manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, dentro do 

prazo legal. É o que me cumpre impulsionar.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001965-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIRSON ALVES MURTINHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 341193 Nr: 11546-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente, o prazo de 10 (dez) 

dias, a indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1011079 Nr: 28041-46.2015.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DOS SANTOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804427 Nr: 10891-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO JORGE DA SILVA, CAIO JORGE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:36833-A, REANTO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar a 

respeito da devolução dos ARs de CITAÇÃO de fls. 137/138 devolvidos 

pela ECT pelo motivo "DESCONHECIDO", no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1008501 Nr: 26911-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, 

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 OAB/SP

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

 Devidamente intimado o banco executado para cumprir a sentença, nos 

termos do art. 523 do CPC, o mesmo compareceu à fl. 141 efetuando o 

pagamento espontâneo da obrigação, consoante comprovante de depósito 

de fls. 142/143.

Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, petição 

de fl. 145, tenho que o executado cumpriu sua obrigação.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta dos executados.

Expeça-se imediatamente alvará do valor depositado favor do exequente, 

na forma indicada à fl. 145, com os rendimentos creditados no período.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 991853 Nr: 19375-56.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGUES ORTENCE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:19794/O, WANER SANDRO CESAR FRANÇA - 

OAB:19.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

instrumentalizado às fls. 77/78, em consequência, julgo e declaro extinto o 

processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código 

de Processo Civil.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo.

No que tange à baixa de gravame no prontuário do veículo, cancelamento 

de eventual protesto e baixa de restritivos junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, proceda-se na forma convencionada pelas partes no acordo.

Ante a renúncia ao prazo recursal, expeça-se, imediatamente, alvará dos 

valores depositados na Conta Única, em favor do patrono banco 

requerente, conforme alínea “b”, cláusula 13 do acordo, fl. 78.

 E para tanto, intime-se o banco requerido para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar nos autos os dados bancários do autorizado para proceder 

à expedição de alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, 

parágrafo 5º da Resolução nº 15/2012/TP.

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

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 931383 Nr: 50063-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMAXIMA TRANSPORTADORA 

MARACAI LTDA ME, JACOB ANTUNES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlindo Amalio Ghan 

Vasquez - OAB:78123/RS, BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT, JAIR DEMETRIO - OAB:15904, LUCIANO ROCHEDO 

BENTO - OAB:45828/RS

 Vistos e etc.

Novamente comparece a parte requerida aos autos às fls. 263/269 

discutindo acerca da sua constituição em mora.

Consoante decisão de fl. 245, este Juízo já analisou os argumentos da 

requerida, indefiro o pedido de reconsideração de fls. 241/244. E sigo, 

novamente, indeferindo os argumentos da requerida, fls. 263/269.

Reafirmo, a matéria já foi objeto de recurso, no agravo de instrumento de 

n. 10028/77-20.2017.8.11.0000, tendo este Egrégio Tribunal de Justiça se 

manifestado no sentido de reconhecer a comprovada a constituição em 

mora da requerida, decidindo pela improcedência do recurso, mantendo a 

ordem de busca e apreensão dos veículos.

Desta forma, a matéria já foi analisada, tratando-se de coisa julgada, 

atingida pela preclusão, não havendo mais o que se discutir acerca do 

tema.

A coisa julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 

5º, inciso XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o 

direito adquirido e a coisa julgada.

O Código de Processo Civil em seu artigo 502 disciplinou acerca da coisa 

julgada.

Motivo pelo qual, indefiro o pedido de fls. 263/269.

Da mesma forma, o pedido de fls. 247.

Já me manifestei no sentido de que se faz necessário aguardar o 

cumprimento da busca e apreensão de todos os veículos discutidos nos 

autos, para assim, transcorrer o prazo para defesa e neste sentido 

certificar. Assim, indefiro o pedido de fl. 247.

Assim, aguarde-se o cumprimento da carta precatória itinerante.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 980587 Nr: 14366-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, 

JOAO CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 Vistos etc.I – Acerca da petição da exequente de fls. 228/231, vejo que o 

Juízo deferiu o levantamento do valor incontroverso depositado pelo 

banco executado, todavia, deixou o Juízo de determinar a intimação do 

banco para cumprir espontaneamente a sentença.Assim, intime-se o 

banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil, para complementar o pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.II – (...) Entretanto, diante do pedido 

da exequente de fls. 228/231, entendo que, uma vez que o banco não 

efetuou o pagamento da integralidade do débito, o valor incontroverso 

pago pelo banco deve ser rateado entre os patronos exequentes e a 

exequente.Assim, libere-se em favor da exequente, Antonielle Fabiane 

Costa Penha Lima, 50% do valor depositado pelo banco, aproximadamente 

R$ 2.343,55, na conta indicada à fl. 230, expedindo-se o competente 

alvará.E libere-se em favor dos patronos exequentes, na conta bancária 

indicada à fl. 230, que tem como titular: Polisel e Nishiyama Advogados 

Associados, os restantes 50% do valor depositado pelo banco, 

aproximadamente R$ 2.343,55, na conta indicada à fl. 230, expedindo-se o 

competente alvará.III – Expedidos e efetivamente pagos os alvarás 

indicados no item anterior, expeça-se alvará do saldo remanescente em 

favor do banco executado, conforme determinado na sentença de fls. 

148/151.IV – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe 

serem devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

débito, nos termos do art. 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil.V 

– Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1051166 Nr: 46997-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMISNITRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Vistos etc.

Sirley Ferreira de Oliveira apresentou às fls. 211/212, Embargos de 

Declaração da decisão proferida à fl. 209 dos autos, alegando a 

existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

omisso e aclarar a r. decisão.

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

 Trata-se de irresignação no à omissão do Juízo no tocante aos valores 

depositados nos autos.
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Compulsando os autos observo que merecem guarida os argumentos da 

requerente, ora embargante.

Dos autos da busca e apreensão apensa (Feito n. 4091-71.2016 – código: 

1085624), verifico que as partes firmaram acordo, devidamente 

homologado pelo Juízo.

Assim, dos termos do acordo, a requerente efetuou a entrega amigável do 

bem, considerando-se quitado o contrato, não podendo as partes nada 

mais reclamar uma da outra.

Motivo pelo qual, os valores nestes autos depositados devem ser 

liberados em favor da requerente.

Com essas considerações, conheço do embargos declaratórios e acolho 

os mesmos, e para tanto, determino o levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor da requerida.

Desta forma, expeça-se, imediatamente, alvará em favor da requerente, 

dos valores depositados na Conta Única, extratos de fls. 213/214, na 

conta bancária indicada à fl. 212, com os rendimentos creditados no 

período.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com urgência.

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1030385 Nr: 36974-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO AZEVEDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

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

OAB:OAB/MT 19028

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 117.

Tendo em vista o acordo realizado entre as partes, instrumentalizado às 

fls. 107/109 e 118/120, suspendo o presente feito pelo prazo indicado no 

acordo.

Diante da data ajustada para vencimento do acordo, constante da cláusula 

2 do ajuste, ser o dia 30/01/2018, intime-se o banco requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca do cumprimento do acordo.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1128550 Nr: 22426-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABERI BRAZ PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado.Deixo de acolher o 

pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto que não houve 

nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial perante ao DETRAN.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 460521 Nr: 29786-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARRARA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A, 

FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos pela ausência da execução da 

liminar.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1138324 Nr: 26706-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO DE OLIVEIRA

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

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

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos etc.

Aguarde-se cumprimento de decisão nos autos apensos (Feito n. 

36974-08.2015 – código: 1030385). Cumpra-se, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 437264 Nr: 15313-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR DE CASTRO MENDONÇA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

 Devidamente intimado o banco executado para cumprir a sentença, nos 

termos do artigo 523 do CPC, este compareceu apresentando exceção de 

pré-executividade, fls. 242/244, reconhecendo como devido o montante de 

R$ 5.243,37, defendendo um excesso de execução.

À fl. 251 o banco executado comparece garantindo o Juízo, depositando a 

quantia de R$ 15.601,41.

Diante da concordância da exequente com o cálculo do débito apurado 

pelo banco, constatando o excesso de execução, reconheço o valor do 

débito no valor de R$ 5.243,37.

Assim, tenho que o executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Expeça-se alvará no valor do débito de R$ 5.243,37 em favor do 

exequente, na forma indicada à fl. 253, com os rendimentos parciais 
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creditados.

Após, expeça-se alvará do saldo remanescente depositado na Conta 

Única, em favor do banco executado, zerando a conta judicial. E para 

tanto, intime-se o banco executado para informar os dados bancários do 

autorizado para proceder à expedição de alvará de levantamento, 

consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 

15/2012/TP.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1068474 Nr: 54744-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Vistos etc.

Diante do pedido do banco requerido, vindo à fl. 135-A, bem ainda, tendo 

em vista as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que 

determinam a tentativa de terminar os litígios mediante concessões 

mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de 

conciliação, para o dia 24/04/2018 às 15:00 horas, para tentativa de 

conciliação nos presentes autos.

Determino ao banco requerido, que tendo postulado pela audiência, 

compareça a esta devidamente munido de proposta para solução 

amigável.

Bem ainda, deve o requerente também comparecer à audiência munido de 

proposta para solução amigável.

E para tanto, intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1123466 Nr: 20235-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA MÓVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão, devidamente sentenciada, com 

trânsito em julgado, certidão de fl. 97.

Tendo a requerida postulado pela revisão do contrato na contestação, 

acolheu o Juízo o pedido, revisando cláusulas do contrato, conforme se 

observa da sentença de fls. 86/91.

Às fls. 92/93 postula a requerida pela intimação do banco requerente para 

apresentar nos autos, prestando conta, o preço de venda do veículo, a fim 

de apurar com base na revisão do contrato se existe saldo a receber.

Todavia, entendo que o pedido não merece acolhimento, uma vez que este 

não era o objeto desta ação de busca e apreensão.

Bem ainda, tendo em vista que a sentença de fls. 86/91, exauriu a matéria 

controvertida neste processo, decidindo acerca da busca e apreensão.

Assim, qualquer outro pedido, bem como, a apuração da existência de 

saldo que possa vir a ser restituído à requerida é objeto de ação 

autônoma, pedido diverso ao dos presentes autos, devendo a mesma 

distribuir a ação competente e recolher custas processuais, se for o caso, 

para o trâmite da ação.

Tendo em vista que a matéria destes autos já se esgotou, já tendo sido 

devidamente analisada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 436618 Nr: 14935-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NEWTAN MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, 

NIUCELINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

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

OAB:8920- B/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 (...)É o relatório.Fundamento e decido.No que tange a alegação de 

excesso de execução, tenho que o pedido não merece amparo.No caso 

dos autos, o executado trouxe afirmação de excesso de execução 

pretendendo a alteração do texto da sentença já confirmada em sede de 

Recurso de Apelação, transitada em julgado.Ademais, seus argumentos 

são totalmente diversos do objeto da presente ação, pois não foi 

contratada cédula rural e não utilizados parâmetros quando da vigência 

dos planos econômicos.Isso porque o objetivo do art. 525, §4º, CPC, está 

justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a 

utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento 

da quantia devida.Assim, revela-se neste caso a intenção procrastinatória 

do executado, com o fim de se opor à execução.Em face do exposto, 

REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 320/325.II – 

Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ com o valor depositado 

devidamente vinculado à estes autos, expeça-se o alvará judicial para 

levantamento da quantia executada de R$ 9.065,11, com suas devidas 

correções, em favor do patrono do exequente, consoante requerimento de 

fls. 329. Sobre tal quantia incide multa de 10% e honorários advocatícios 

do cumprimento de sentença de 20%, consoante artigos 85, §1º e 523, 

§1º, ambos do CPC, posto que não houve pagamento voluntário pelo 

executado, apresentando ainda impugnação ao cumprimento de 

sentença.III – Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 243779 Nr: 12234-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO TADEU ANTUNES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAGIB KRUGER - 

OAB:4.419/MT

 (...) Com essas considerações, conheço do embargos declaratórios e 

acolho os mesmos, para complementar a decisão de fl. 390, passando a 

constar o seguinte:Vistos em correição.I – Trata-se de processo 

sentenciado com trânsito em julgado. II – Defiro o pedido de cumprimento 

de sentença de fls. 385/386. Intime-se o banco executado na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, para 

proceder a expedição em favor do requerente/exequente de carta de 

quitação do débito, bem como que comunique ao Detran/MT autorizando a 

desalienação do veículo (FIAT IVECO DUCATO MINIBUS TURBO 2.8, 

ano/modelo 2002/2002, cor branca, quatro portas, movido à Diesel, chassi 

93W23159321006859, renavam 785967400, placa JZO-5238), bem como, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código.III – 

O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de 

sentença.Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do 

débito, nos termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo 

Civil.IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu 

débito, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.Proceda a nova intimação do banco para cumprir 

a sentença, diante das retificações aqui realizadas.Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026740 Nr: 35196-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES DE CARVALHO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora online das contas bancárias do executado, 

vindo às fls. 43 e 47. Com efeito, sequer houve tentativa de citação do 

executado para pagamento do débito espontaneamente.

Compulsando os autos, vejo que intimado o banco exequente a promover 

o recolhimento da diligência necessária ao Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, este permaneceu silente. Assim, 

intime-se o exequente, pessoalmente e via de seu patrono, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, efetuando o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, bem ainda, consoante 

determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 927119 Nr: 47720-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERENI RIBEIRO RIBEIRO

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

BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ, FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos etc.

Diante da insatisfação das partes acerca do valor dos honorários periciais 

indicado pela perita anteriormente nomeada, bem ainda, tendo em vista o 

recebimento de notícia de que a perita nomeada à fl. 364 não reside mais 

nesta Capital, nomeio em substituição o perito: Thyago Jorge Machado, 

brasileiro, perito oficial criminal, especialista em grafotécnica, o qual 

deverá ser intimado da presente nomeação, no endereço Rua General 

Irineu de Souza, nº 144, Bairro Duque de Caxias II, Cuiabá, CEP. 

78043-360.

Intime-se este da presente nomeação, para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ressalto que tendo sido convertido o julgamento em diligência, pois de 

extrema necessidade a realização de prova pericial grafotécnica nos 

autos, entendo que esta deverá ser rateada e arcada pelos requeridos.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407262 Nr: 39356-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diligencie a Secretaria na localização e juntada aos autos da Carta 

Precatória cumprida em Alto Taquari/MT e devolvida à este Juízo 

(abril/2010), ainda para apuração da citação do requerido quando das 

apreensões (fls. 100).

II – Proceda-se também à abertura de novo volume dos Autos, visto que, 

com a juntada da Carta Precatória (item I), este extrapolará o número de 

folhas que comporta.

III – Compulsando os autos, verifica-se o equivocado valor dado à causa 

(fls. 184/187), consoante artigos 292 e 319, ambos do CPC.

Assim, determino ao requerente que emende o valor dado à causa em seu 

pleito de conversão da ação, à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo levar em consideração o valor inicial (fls. 08/13), bem como 

diante da apreensão de 02 (dois) bens às fls. 154 (21/07/2012), sob pena 

de indeferimento do pedido de conversão da ação, petição inicial, e 

extinção da ação.

IV – Cumpridos os itens anteriores, certifique-se o necessário e retornem 

os autos conclusos, com urgência, para análise do pleito do requerente de 

fls. 184/193.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811810 Nr: 18301-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. E L. FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA CARAM LAURINDO - 

OAB:21.522/O, ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - OAB:6009/MT, 

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - OAB:4338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Diante do exposto, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos propostos por L e L 

Factoring Fomento Comercial Ltda ME em face do BANCO BRADESCO S/A, 

mantendo-se hígido o título executivo, devendo dar prosseguimento a 

execução nos seus ulteriores termos. Por corolário, condeno os 

embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do embargado, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, na forma da recomendação contida 

no §3º do art. 20 do Código de Processo Civil/73.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1013113 Nr: 28889-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Os autos vieram remetidos da Comarca de Tangará da Serra/MT, após 

reconhecimento de incompetência do Juízo arguida em exceção.

 Desta forma, existindo valores depositados anteriormente quando o feito 

tramitava naquele Juízo, devem ser vinculados a estes autos e 

devidamente liberados em favor da instituição financeira requerida, 

conforme acordo firmado entre as partes, devidamente homologado, tendo 

a sentença transitado em julgado.

Assim, defiro o pedido de fls. 197/198, e para tanto, oficie-se à Conta 

Única, determinando realize-se busca acerca da existência de eventuais 

valores depositados na ação de n. 7373-17.2012.811.0055 – código: 

147567. Em havendo valores depositados, que sejam imediatamente 

vinculados a este feito.

Após, retornem os autos em conclusão.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 289392 Nr: 9903-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, 

GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB:, VERONICA LAURA DE CAMPOS 

CONCEIÇÃO - OAB:7950 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 

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

THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, 

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

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o acordo realizado entre as partes às fls. 2571/2576, 

devidamente homologado pelo Juízo na sentença de fl. 2577, homologo 

para que surtam os devidos e legais efeitos a alteração dos termos do 

acordo na forma ajustada pelas partes, instrumentalizada às fls. 

2664/2666.

Diante da notícia de que o banco realizou o depósito da quantia ajustada 

entre as partes, petição e comprovante de fls. 2667/2669, tenho que 

houve o cumprimento integral do acordo.

Assim, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1005048 Nr: 25549-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES VIEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA 

- OAB:15236-O/MT

 Vistos etc.I – Tendo em vista o falecimento do requerido, consoante 

certidão de fl. 47, defiro o pedido de substituição do polo passivo da ação, 

conforme postulado às fls. 50. Proceda-se a alteração do polo passivo da 

presente demanda, devendo constar como requeridos Vicente Inocente e 

Maria Vieira Dias, genitores do falecido, registrando-se a alteração no 

sistema Apolo e na capa dos autos.II - Defiro liminarmente o pedido de 

busca e apreensão, por entender suficientemente demonstrados 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 veículo Marca Volkswagen, modelo Gol 1.0 8V 

Trend, cor branca, ano de fabricação/modelo 2011/2011, placas NPG 

9941, chassi 9BWAA05U4BP171931, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação da mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. (...) Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 880279 Nr: 16937-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 53 e determino a suspensão do feito até o 

pagamento do alvará expedido nos autos apensos (Feito n. 

13923-02.2014 – código: 875745), em que foi homologado acordo 

extrajudicial realizado entre as partes, acerca do contrato objeto desta 

ação.

Após o levantamento dos referidos alvarás, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 921922 Nr: 44491-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:17720/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Pan S.A em 

desfavor de Allan Oliveira de Jesus.

Consoante decisão de fls. 17, o pedido de busca e apreensão foi deferido 

liminarmente, determinando-se a expedição do competente mandado de 

busca e apreensão.

Entretanto, conforme certidão de fls. 21, o Sr. Oficial de Justiça sequer 

efetuou diligências visando cumprir o mandado em razão do não 

fornecimento de meios pelo autor, motivo pelo qual não houve busca e 

apreensão do bem e nem mesmo citação do requerido.

A parte autora foi devidamente intimada para recolher as custas das 

diligências, conforme certidão de fl. 36. Entretanto, após pugnar pela 

dilação do prazo (fls. 37), acostou a petição de fls. 38 na qual requereu “a 

intimação da advogada do réu para que se manifeste a respeito da 

QUITAÇÃO do contrato nº 59880403, realizado extrajudicialmente”.

Inobstante o pedido sobredito, tendo em vista que não foi acostado ao 

feito qualquer acordo extrajudicial entre as partes e que o requerido 

sequer foi citado nos presentes autos, intime-se o patrono do requerente 

para esclarecer o conteúdo da petição de fls. 38, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Expirado o prazo sem resposta, intime-se o requerente para dar 

andamento ao feito 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.: 430986 Nr: 11430-91.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 
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sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 394735 Nr: 30089-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 399172 Nr: 32501-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRISSBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - 

ME, BRUNO LEONARDO FROES LEITE, CARLOS ROBERTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- OAB:13.741/MT, DAIENE CRISTINA DUARTE - OAB:19248

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 80/81 e para tanto, procedo à retirada das restrições 

de transferência dos veículos de propriedade dos executados, realizadas 

pelo Juízo via sistema Renajud às fls. 60/61.

 Retornem os autos ao arquivo, imediatamente. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 27158 Nr: 4793-76.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIUIU MADEIRAS LTDA, CLAUSIO LUDKE 

(FIADOR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...) Trata-se de irresignação no tocante a suposta contradição 

existente na sentença proferida às fls. 162/165 dos autos.Aduz o 

embargante durante o período de 07 (sete) anos em que ficou sem 

impulsionar o processo, se encontrava aguardando diligências do 

Juízo.Apesar dos substanciosos argumentos expendidos, tenho que o 

pedido não merece prosperar.Com efeito, o exequente havia postulado às 

fls. 104/105, petição datada de 19/04/2007, pela penhora online de valores 

na conta bancária do executado, pedido que foi deferido pelo Juízo às fls. 

107/109, todavia, a penhora restou infrutífera.Assim, permaneceu o 

exequente inerte, por mais de 07 (sete) anos, apesar de ter sido 

devidamente intimado para manifestar-se acerca da decisão da penhora e 

da tentativa frustrada, via sistema Bacen/Jud.Diante da total inércia do 

exequente, o feito foi impulsionado pelo Juízo, conforme certidão de 

impulsionamento de fl. 121, para intimar o exequente para manifestar 

acerca da penhora negativa.Devidamente intimado o banco exequente 

pediu pela dilação do prazo para manifestar, vindo a impulsionar o 

processo novamente somente em 31/07/2014 às fls. 125/127, pedindo 

novamente pela penhora online.Desta forma, efetivamente ocorreu o 

instituto da prescrição.Assim, não há contradição a ser sanada.Com 

efeito, que pretende o embargante/exequente é a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e 

esgotada na sentença guerreada, o que é processualmente impossível, 

visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe 

ao juiz modificar questão já decidida.Ademais, entendo que a sentença 

deveria ser combatida através do recurso cabível.Portanto, não há o que 

modificar nestes autos.Com essas considerações, conheço do embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos.Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 375282 Nr: 11602-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDERSANDER DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786279 Nr: 40170-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON ALMEIDA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Banco Volkswagen S/A propôs Ação de Busca e Apreensão convertida 

em Ação de Execução em face de Edmilson Almeida Fonseca, no entanto 

requereu desistência do feito às fls. 131.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente.

Deixo de acolher o pedido de baixa de restrição junto ao RENAJUD, posto 

que não houve nenhuma determinação anterior deste juízo determinando a 

inclusão de restrição judicial perante ao DETRAN.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 365447 Nr: 3445-08.2009.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP, Alexandre de Almeida - OAB:OAB/RS - 43.621, 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 740185 Nr: 36880-02.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLISE RODRIGUES DOS SANTOS

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

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 Vistos e etc.

Chamo o feito à ordem, apenas e tão somente para manifestar acerca dos 

embargos declaratórios apresentados pela requerente às fls. 145/151.

Proferida a sentença às fls. 140/143, compareceu a requerida 

apresentando recurso de apelação.

É sabido que a oposição de embargos declaratórios somente produz 

efeitos se for realizado no tempo e modo corretos. Em consequência, 

caso não observados esses requisitos não merecerá conhecimento, pois 

ele será juridicamente inexistente ou ineficaz.

No caso dos autos os embargos de declaração foram opostos fora do 

prazo, consoante certidão de intempestividade de fls. 156.

Pelas razões apresentadas, não conheço dos embargos de declaração.

 Desapensem-se e arquivem-se os autos, com urgência.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1085624 Nr: 4091-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEY FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695

 Vistos etc.

Sirley Ferreira de Oliveira apresentou às fls. 140/142, Embargos de 

Declaração da sentença proferida à fl. 134dos autos, alegando a 

existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

omisso e aclarar a r. decisão.

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781).

 Trata-se de irresignação no à omissão do Juízo no tocante aos valores 

depositados nos autos.

Compulsando os autos vejo que as partes firmaram acordo, devidamente 

homologado pelo Juízo, sentença de fl. 134.

Diante dos termos do acordo, a requerida efetuou a entrega amigável do 

bem, considerando-se quitado o contrato, não podendo as partes nada 

mais reclamar uma da outra, fls. 123/124.

Assim, possui razão a requerida, ora embargante, em seus argumentos.

Com essas considerações, conheço do embargos declaratórios e acolho 

os mesmos, e para tanto, determino o levantamento dos valores 

depositados nos autos em favor da requerida.

Desta forma, expeça-se, imediatamente, alvará em favor da requerida, dos 

valores depositados na Conta Única, extratos de fls. 143/144, na conta 

bancária indicada à fl. 142, com os rendimentos creditados no período.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com urgência.

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 450280 Nr: 22926-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A GIACOMETI DESIGNER E COMÉRCIO - ME, 

ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RODRIGUES NETO - 

OAB:238.946/SP, JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126504-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 351563 Nr: 22038-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO SILVA PARENTE, MARIA DE FATIMA 

LIMA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:15686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação apresentado pelo executado Hélio Silva 
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Parente, de fls. 184/203, ante a tempestividade do mesmo, certidão de fl. 

207. Assim, diante das contrarrazões apresentadas, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 9025 Nr: 2755-91.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO MURAD, Jonas Rachid 

Murad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS R.M. FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas R. M. Filho - OAB:6105

 (...) Assim, pelo que se extrai dos documentos apresentados na petição 

de fls. 212/226 do executado, os valores creditados na conta bloqueada, 

realmente são valores provenientes de honorários advoactícios, os quais 

são protegidos pela lei vigente, não podendo ser objeto de bloqueio ou 

penhora.Dessa forma, conforme comprovação defiro o pedido do 

executado, de fls. 226, para liberação do montante penhorado em sua 

conta bancária, devendo os referidos valores serem liberados via alvará 

judicial,Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a 

estes autos do montante penhorado e transferido, encaminhando-se cópia 

do que se fizer necessário.Após, expeça-se alvará, em favor do 

executado, no valor de R$ 10.348,88 (dez mil trezentos e quarenta e oito 

reais e oitenta e oito centavos), com os rendimentos creditados no 

período.Para tanto, intime-se o executado para informar os dados 

bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764019 Nr: 16639-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMAGEM ARTE VISUAL LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Diante da petição do Banco executado com comprovante de pagamento às 

fls. 345/346, com o pagamento anterior às fls. 329/330 e tal parte 

levantada às fls. 336, constato o cumprimento integral da obrigação pelo 

executado.

Assim, certifique a Secretaria o trânsito em julgado da Sentença de fls. 

340. Após, dê-se baixa na distribuição, bem como arquivem-se os 

presentes autos, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 178725 Nr: 26075-34.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HEXABANCO S/A (LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO LUIZ KUGELMAS - 

OAB:15335/SP, Carlos Henrique Spessoto Persoli - OAB:138630/SP

 Vistos etc.

Expeça-se o competente alvará, consoante determinado na decisão de fl. 

242.

 Ressalto à Massa Falida do banco executado que deverá emitir a guia de 

depósito junto ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/SP, 

imediatamente, uma vez que a simples confecção do alvará 

desacompanhada da guia de depósito será ineficaz para liberar o 

montante depositado.

Com efeito, já houve tentativa de liberação de alvará do valor depositado, 

conforme alvará de fl. 225, todavia, não se realizou a transferência por 

conta do procedimento adotado, que não foi o correto e necessário, vez 

que não se trata de simples expedição de alvará, o que ensejou a demora 

na liberação.

Aguarde-se, a fim de que o banco adote as medidas necessárias. Em 

seguida, retornem-me os autos em conclusão, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840283 Nr: 44699-19.2013.811.0041

 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: AMBROZIO PEREIRA DE SENA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Vistos etc.

Proceda a secretaria à alteração da representação processual do banco 

Requerido conforme solicitado às fls. 113, inclusive na capa dos autos e 

no Sistema Apolo.

 Após, intimem-se as partes para especificar as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 298888 Nr: 12599-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16.160-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Vistos etc.

I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença – Execução de 

Honorários (fls. 328/330 e 333/334), exequente: Marcelo Angelo de 

Macedo e executado: Unibanco – Itaú Unibanco S/A.

II – Indefiro o pedido de fls. 335/359, por não ser a via adequada a tal 

pleito, devendo pleitear em ação própria. Ademais, o objetivo da ação aqui 

proposta (Revisional de Contrato) foi atingido, não havendo o que ser 

pleiteado além do apreciado e julgado na presente demanda (sentença de 

fls. 153/163 e acórdãos de fls. 223/233 e 269/276), bem como torno sem 

efeito as certidões de fls. 360/363, pois equivocadas.

III – Diante da petição do Banco executado com comprovante de 

pagamento às fls. 356/357, e do silêncio do exequente, havendo 

concordância tácita, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação 

pelo executado, julgo e declaro extinto o processo, na forma da previsão 

contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo Banco executado.

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo (fls. 356/357), e 

suas devidas correções, ao exequente, consoante informações de fls. 

329, por se tratar de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. Fica autorizado 

às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 

06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 373387 Nr: 9863-59.2009.811.0041

 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: LOJAS AVENIDA S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFFER CONFECÇÕES LTDA, ALVES & SILVA 

LTDA - EPP, BANCO SATANDER S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes 

extrajudicialmente, consoante documentos de fls. 195/196 e 197/198, 

havendo a concordância expressa do requerido, pondo fim ao litígio. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “c”, do Código de Processo Civil.

Honorários conforme pactuado, fls. 195v item 6, e custas remanescentes, 

se houver, deverão ser arcadas pelo requerido.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 757303 Nr: 9473-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 Vistos etc.

I – Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não 

há conta para o referido processo, oficie-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a 

vinculação do numerário depositado neste feito, encaminhando cópia do 

comprovante de fls. 234/235, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Prevalece a decisão proferida por este juízo às fls. 98/99 (15/12/2014), 

com certidão de trânsito em julgado às fls. 100 (03/02/2015).

Ademais, da referida sentença o próprio requerente não recorreu, 

buscando agora a aplicação do dispositivo que melhor lhe convém, com a 

violação da coisa julgada, em sede de Agravo de Instrumento (fls. 

206/212).

Outra ressalva, inclusive, é que a sentença aqui proferida é anterior à 

d e c i s ã o  p r o f e r i d a  n o s  m e n c i o n a d o s  a u t o s  d e  n . 

0027472-39.2013.811.0001 (09/06/2015 – fls. 153/166).

III – Assim, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias da intimação das partes 

da presente decisão, certifique-se o necessário e retornem os autos 

concluso para a devida liberação do valor depositado nos autos à 

exequente.

Cumpra-se. Intimem-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 215171 Nr: 24082-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL C. R. BLEICH - OAB:7655

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

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

 Vistos etc.

Apesar de devidamente intimado o Inventariante do Espólio de Maria 

Aparecida Nascimento de Souza a dar andamento ao feito e por seu 

patrono via imprensa, tenho que o mesmo permaneceu inerte, conforme 

certidão de fl. 179, motivo pelo qual, entendo pela extinção do feito.

Em consequência, diante do abandono da causa pelo requerente por mais 

de 30 dias, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo Espólio 

requerente.

Em não havendo o pagamento das custas no prazo indicado, determino 

que anote-se no distribuidor o nome do devedor das mesmas.

Caso haja o devido pagamento, proceda-se a baixa e após arquivem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 94206 Nr: 315-59.1999.811.0041

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:1.357/MT, Raquel Cristina Rockenbach Bleich - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 78.723, ANDERSON GERALDO DA CRUZ - 

OAB:182369/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14992-A, ÉRIKA BUTARELLO GENTILE DE CAMARGO - 

OAB:6.550-B/MT, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT

 Vistos etc.

Apesar de devidamente intimado o Inventariante do Espólio de Maria 

Aparecida Nascimento de Souza a dar andamento ao feito e por seu 

patrono via imprensa, tenho que o mesmo permaneceu inerte, certidão de 

fl. 417, motivo pelo qual, defiro o pedido do requerido de extinção do feito, 

fl. 418.

Em consequência, diante do abandono da causa pelo requerente por mais 

de 30 dias, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo Espólio 

requerente.

Em não havendo o pagamento das custas no prazo indicado, determino 

que anote-se no distribuidor o nome do devedor das mesmas.

Caso haja o devido pagamento, proceda-se a baixa e após arquivem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 389453 Nr: 24707-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY MENDES-ME, RUY MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 794212 Nr: 521-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOSEMAR CARVALHO FERRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

 Devidamente intimado o banco executado para cumprir a sentença, nos 

termos do artigo 523 do CPC, decisão de fl. 269, este compareceu 

apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, fls. 270/273, 

reconhecendo como devido o montante de R$ 1.770,84, defendendo um 

excesso de execução, no valor de R$ 1.014,07.

O banco executado já havia depositado o valor reconhecido, conforme 

depósito de fl. 266.

À fl. 273 o banco executado comparece garantindo o Juízo, depositando a 

quantia de R$ 1.014,07, depósito de fl. 274.

Diante da concordância do exequente com o cálculo do débito apurado 

pelo banco, petição de fl. 276, constatando o excesso de execução, 

reconheço o valor do débito no montante de R$ 1.770,84.

Assim, tenho que o executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Expeça-se alvará no valor do débito de R$ 1.770,84, extrato de fl. 278, em 

favor do exequente, na forma indicada à fl. 276, com os rendimentos 

parciais creditados.

Após, expeça-se alvará do montante de R$ 1.014,07, extrato de fl. 279, 

depositado na Conta Única, em favor do banco executado, zerando a 

conta judicial. E para tanto, intime-se o banco executado para informar os 

dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 20034 Nr: 10276-24.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raquel Cristina Rockenbach 

Bleich - OAB:7655/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 210 e para tanto, expeça-se mandado de 

constatação a ser cumprido no imóvel descrito na exordial (Rua Manoel 

Leopoldino, n. 265, Edifício Residencial Luciana, apartamento 903, Bairro 

Aráes, Cuiabá-MT), a fim de que possa o Sr. Oficial de Justiça diligenciar 

para informar se o imóvel se encontra ocupado, em estando ocupado a 

que título ocupam o imóvel, bem como, o grau de parentesco do ocupante 

com a executada: Maria Aparecida Nascimento de Souza, falecida.

E para tanto, intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o depósito da diligência necessária ao Oficial de Justiça 

possibilitando o cumprimento do mandado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464660 Nr: 32499-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREZ JR E CALIANI LTDA ME, JOAO 

BAPTISTA TARELHO PEREZ JUNIOR, PATRICIA CALIANI PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DOS SANTOS FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 68 e suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo.

 Transcorrido o referido prazo, sem manifestação da parte interessada, 

intime-se o exequente, pessoalmente e via de seu patrono, para promover 

o andamento do feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780770 Nr: 34338-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. L. FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, WISIS LAURINDO SILVA, ÉLIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO 

LAURINDO DA SILVA - OAB:4338-A/MT

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora online em dinheiro nas contas dos executados, 

defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para 

localização de bens dos executados:

- L e L Factoring Fomento Comercial Ltda ME, CNPJ 07.688.857/0001-95;

- Wisis Laurindo Silva, CPF 209.353.401-06; e,

- Elida Sylbene Laurindo da Silva, CPF 075.236.157-08.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto à veículos 

em nome dos executados.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud, em 05 

(cinco) dias, dando o regular andamento ao feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 230778 Nr: 298-76.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUÍDORA DE MEDICAMENTOS DIMELIFE 

LTDA-ME, LUIZ FERREIRA DA SILVA, VANIA MOREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR DE OLIVEIRA 

REZENDE - OAB:3.653, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3575-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 115 do exequente, e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito - 

R$ 1.169.192,13 (um milhão cento e sessenta e nove mil, cento e noventa 

e dois reais e treze centavos) -, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes aos executados: Distribuidora de 

Medicamentos Dimelife Ltda ME, CNPJ n. 04.563.584/0001-64, Luiz Ferreira 

da Silva, CPF n. 362.091.041-34 e Vania Moreira de Andrade, CPF n. 

460.952.841-04, fls. 02, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 
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do Novo Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 780099 Nr: 33620-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SERVIÇOS TECNICOS DE SEGUROS E 

ASSESSORIA LTDA ME, ANDRESSA DE ASSIS GONÇALVES SANTOS, 

JOSE SPREAFICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição intercorrente, e de consequência, julgo e declaro extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem 

como desconstituo o título executivo extrajudicial que lhe serve de 

parâmetro.Condeno o Banco exequente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 237314 Nr: 6323-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, SÉRGIO PRADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 17/04/2006.

 Vejo que os executados foram devidamente citados, tendo o banco 

postulado por penhora online, consulta de bens junto à Delegacia da 

Receita Federal, bem ainda, desde novembro/2006 segue o banco 

exequente em busca da satisfação do crédito, tendo exaurido os meios 

possíveis para localização de bens passíveis de penhora.

Bem ainda, o feito já foi suspenso diversas vezes.

Às fls. 114/115 postula o banco exequente pela intimação do executado 

para cumprir a determinação contida no artigo 774 do CPC.

 Com efeito, há mais de 11 (onze) anos, objetiva o banco exequente 

satisfazer seu crédito sem obter êxito. Desta forma, não me parece que a 

intimação dos executados para indicar bens passíveis de penhora sob 

pena do arbitramento da multa contida no artigo 774 do CPC, neste 

momento, seja satisfatório e eficaz.

Intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1150130 Nr: 31779-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CERCI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B, RAFAEL PEREIRA CORRÊA - OAB:21342/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 Vistos etc.

Recebo os presentes embargos com efeito suspensivo, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do 

CPC.

Intime-se o banco Embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal.

Traslade-se cópia desta decisão para a Execução apensa n. 

45074-88.2011 (código 747809).

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1130454 Nr: 23189-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA, 

JUSCELINA FRANCA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de bens dos executados pelos Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Renajud (Detran/MT), e para tanto, 

procedo à consulta de bens dos executados: Juscelina França Neta e Cia 

Ltda ME (nome fantasia: Disk Tudo Construção) – CNPJ n. 

05.952.157/0001-30 e Juscelina França Neta – CPF nº 918.236.411-72.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 874733 Nr: 13226-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO URBANO POLZL, FERNANDA DE 

OLIVEIRA POLZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:17.023-O/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O, ANDERSON KRENZLIN BOLL - OAB:OAB/MT 19.619, JAIR 

DEMETRIO - OAB:15904

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos observo que a requerida apresentou contestação 

c/c pedido de reconvenção, petição de fls. 104/113, todavia, deixando de 

efetuar o recolhimento das custas processuais da reconvenção.

Sabe-se que a reconvenção é um modo de exercício do direito de ação, 

sob a forma de contra-ataque do réu contra o autor, dentro de processo já 

iniciado, ensejando processamento simultâneo com a ação principal 

(simultaneus processos), a fim de que o Juízo resolva as duas ações na 

mesma sentença.

Assim, remetam-se os autos ao Distribuidor para cálculo das custas 

processuais da reconvenção.

Vindo o cálculo, intime-se a requerida para sanar a irregularidade, 

promovendo, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena de indeferimento.

Em seguida, intimem-se as partes para cumprirem a decisão de fl. 135.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749881 Nr: 1557-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE DE FÁTIMA A ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 52. E para tanto, expeça-se ofício à Junta Comercial 

de Mato Grosso, solicitando informações se a executada possui 

percentual de cotas nas empresas discriminadas à fl. 52.

Vinda a resposta, intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, bem como, para promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 402294 Nr: 34128-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONETE APARECIDA MEZIDIO - ME, IVONETE 

APARECIDA MEZIDIO SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONILSON MARCEL SILVA 

ANELLI - OAB:15.492/MT, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.954

 Vistos etc.

Defiro a consulta de bens dos executados pelos Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Renajud (Detran/MT), e para tanto, 

procedo à consulta de bens dos executados: Ivonete Aparecida Mezidio 

ME – CNPJ n. 03.501.866/0001-74 e Ivonete Aparecida Mezidio – CPF nº 

460.34.471-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747809 Nr: 45074-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PEREIRA CORRÊA - 

OAB:21342/O

 Vistos etc.

Diante da suspensão determinada nos embargos à execução apensos 

(Feito n. 31779-08.2016 – código: 1150130), aguarde-se o julgamento 

daqueles.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1234179 Nr: 16278-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITO TRANSPORTES LTDA-ME, TITO LÍVIO DA SILVA, 

LIDIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 Vistos etc.

I – Intimem-se os embargantes para manifestarem acerca da impugnação 

aos embargos de fls. 72/81, no prazo legal.

 II – Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741810 Nr: 38655-52.2011.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DOUGLAS DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar os advogados JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS OAB/MT 20853-A e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 

OAB/MT 20732-A a regularizarem sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799902 Nr: 6329-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUIA DE OURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA ME, JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA, REGINA FATIMA 

GUIMARÃES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, MARILSON MENDES - OAB:16.108/MT, 

RAFAELA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de requerer o 

que de direito, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de rearquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1035867 Nr: 39528-13.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DA SILVA OVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR 

- OAB:8125 MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 248791 Nr: 16213-68.2006.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

I – Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em ação de 

depósito, com sentença transitada em julgado, conforme certidão de fls. 

200.

II – Inobstante a juntada do cálculo de fls. 193/195, o autor não apresentou 

qualquer pedido tendente a dar andamento regular ao feito.

III – Intime-se o autor, pessoalmente, e seu advogado, via imprensa, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção 

e arquivamento, momento em que deverá manifestar acerca do cálculo de 

fls. 197/198.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 715852 Nr: 46098-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS MONZA, WAGNER 

ECHERVERRIA, PARANÁ MULTIMARCAS AUTO SERVICE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 47/49, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados.

Extrai-se da certidão de fls. 50 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Deste modo, conforme certidão acima citada (fl. 50), informando que os 

requeridos deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia, 

dou-lhes Curador Especial, na pessoa do membro da Defensora Pública 

militante no Foro local, a quem se dará vistas dos autos, para, se entender 

necessário, apresentar defesa processual cabível, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 242028 Nr: 10535-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS SVERSUT, NORMA REGINA DE 

OLIVEIRA SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos etc.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, objetivando a avaliação do imóvel penhorado às fls. 49.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1014659 Nr: 29588-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda requerida às 

fls. 29, devendo passar a integrá-lo Renova Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S/A, registrando-se a alteração no sistema Apolo e 

na capa dos autos.

II – Após, dê fiel cumprimento ao item II da decisão de fls. 41.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 347429 Nr: 17650-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. BERTONI JUNIOR, ANTÔNIO LUIZ 

BERTONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB/MT 8794-A, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído aos executados nos autos.Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 178204 Nr: 25611-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECÔNOMICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIL DA COSTA FIGUEIREDO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Vistos etc.

I - Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

acerca da petição de fls. 177/178, sob pena de concordância tácita.

II – Após, retornem os autos conclusos, com urgência.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 10416 Nr: 7960-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcial Frete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 154019 Nr: 684-58.1996.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTHON FIALHO BLESSMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON FIALHO BLESSMANN - 

OAB:2737-B, Othon Jair de Barros - OAB:4328/MT

 Vistos etc.

Proceda-se à alteração da representação processual, com as anotações 

necessárias na capa dos autos e no Sistema Apolo, conforme requerido 

às fls. 334.

Intime-se a parte requerida para se manifestar acerca da petição de fls. 

337/338, bem como sobre os documentos colacionados às fls. 339/347.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 271595 Nr: 3089-81.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILZA FERREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

I – Homologo o acordo celebrado pelas partes, instrumentalizado às fls. 

109/111 e mantenho a execução suspensa, cujo término ocorrerá em 20 

de maio de 2021.

II – Expeça-se alvará em favor do requerente, para levantamento do valor 

de R$ 523,65 (quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco 

centavos) e seus acréscimos parciais, depositados na Conta Única, na 

forma indicada às fls. 137.

III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do referido acordo.

IV – Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente para informar 

acerca do cumprimento do acordo, no prazo de 10 (dez) dias. Após 

retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 80316 Nr: 10785-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fred Henrique Silva Gadonski - 

OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763518 Nr: 16106-14.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GONÇALVES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora, conforme requerido pela 

defensoria pública às fls. 116.

Proceda-se à alteração da representação processual, conforme requerido 

às fls. 117, em caso de ter havido perda de prazo processual para 

manifestação dos advogados constituídos, certifique e restitua o prazo 

para que se manifeste, no prazo legal, conforme requerido às fls. 120.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1035867 Nr: 39528-13.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DA SILVA OVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR 

- OAB:8125 MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que até a presente data a deprecata não foi cumprida 

porque a parte autora não encartou aos autos o comprovante de 

pagamento das diligências do Sr5 Oficial de justiça nos termos das 

Portarias que regem a Central de Mandados , IMPOSSIBILITANDO o 

encaminhamento àquele departamento, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para depositar a diligência para condução do Oficial de 

Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de devolução da deprecata sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786159 Nr: 4004-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. B. S. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, 

DANILO DE BRITO SANTOS, JOÃO DO CARMO

 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: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297, NELSON FREDERICO KUNZA PINTO - OAB:9297/MT

 Vistos etc.

I – Indefiro os pedidos de fls. 103/104, pois, cabe a parte interessada a 

emissão da guia de pagamento da diligência do oficial de justiça, nos 

moldes do art. 4º, do Provimento nº 07/2017, da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para que, providencie o depósito da diligência ou 

forneça meios ao Sr. Oficial de Justiça, de modo a oportunizar o fiel 

cumprimento do mandado de citação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786224 Nr: 40113-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMA VERDE NETO E CRUZ LTDA, WAGNER 

PAGELS LIMA VERDE NETO

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

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em conta a resposta negativa da tentativa de penhora on line,, 
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realizada via Bacen Jud (fls. 46/48), indefiro a petição de fls. 49/50.

II – Intime-se o exequente para que no prazo de 10 (dez) dias, indique 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 738064 Nr: 34601-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMARCOS DE JESUS DA SILVA-ME, 

GILMARCOS DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 173196 Nr: 21780-51.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA VERSÁTIL E COMÉRCIO LTDA, 

WELLINGTON CARVALHO DE OLIVEIRA, MEIREDIANA DIAS DE OLIVEIRA

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

OAB:OAB/MT 4729-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda requerida às 

fls. 94, devendo passar a integrá-lo Ativos S/A Securitizadora de Créditos 

Financeiros, registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa dos 

autos.

II – Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 383371 Nr: 19254-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUSCIANO LEITE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCARD ADM. CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225-OAB/MG, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA 

FILHO - OAB:108.504 MG, MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141/MT, SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:76.079/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:MG/22.225, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - 

OAB:27495/GO, SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:76079/MG

 Vistos etc.

I – Por ora, defiro tão somente o levantamento do valor incontroverso.

II – Oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário 

de Mato Grosso requisitando informações, bem como, a vinculação dos 

valores depositados às fls. 191.

III – Intime-se a parte requerida para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca das petições de fls. 192/204 e 208, sob pena de 

concordância tácita.

IV - Após, com ou sem manifestação, renove a conclusão.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 251327 Nr: 18022-25.2008.811.0041

 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: GENERAL CAR VEICULOS LTDA, EVANIR PARANHOS 

DA SILVA, RENATO DE FREITAS SANTANA, DEOLINDA CARRAZONI, 

FRANCISCO CARLOS ALVES SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:11101, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8.083/MT, 

FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8.083, RICARDO 

PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 Vistos etc.

Certifique-se a secretaria se ambas as partes foram intimadas para se 

manifestar sobre o parecer técnico proferido por perito judicial de fls. 482. 

Se alguma das partes ainda não foi intimada, intime-se.

Em já havendo ocorrido a intimação de ambas as partes referente ao 

aludido parecer, proceda-se à intimação da parte autora para se 

manifestar acerca da petição de fls. 505.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776212 Nr: 29508-65.2012.811.0041

 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: ROSANGELA PIMENTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112.409, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:OAB/SP 

155574

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de requerer o 

que de direito, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de rearquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 361207 Nr: 31229-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS CONTREIRA, ANTONIO 

MARTINS CONTREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em vista que o exequente esgotou todos os meios disponíveis 

para localização de bens em nome dos executados, defiro o pedido de 

consulta junto à Delegacia da Receita Federal e ao RENAJUD para 

localização de bens dos executados: Antônio Martins Contreira ME, CNPJ 

nº 04.193.518/0001-40 e Antônio Martins Contreira – CPF nº 

699.910.149-34.

Após, manifeste-se o exequente em 05 (cinco) dias.

II – Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 722006 Nr: 17528-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DE MORAES CAMPOS - ME, VITOR DE 

MORAES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 310919 Nr: 17942-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 

ME, NIVALDO MORAES DE DEUS, TELMIZA GARCIA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de consulta de bens das executadas pelo Sistema 

Renajud (Detran/MT), conforme formulado à fl. 112, e para tanto, procedo 

à consulta de bens das executadas: Nitel Materiais para Construção Ltda 

ME – CNPJ nº 04.041.156/0001-71, Nivaldo Moraes de Deus, CPF nº 

106.901.661-68 e Telmiza Garcia de Deus – CPF nº 109.793.101-30.

II – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas Renajud, bem ainda, para dar andamento ao 

feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407579 Nr: 38839-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, OLGA MARIA VIEIRA DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 nos autos, no prazo legal, 

quanto a defesa ofertada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 132210 Nr: 18231-67.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRÉD.MÚTUO DOS LOJ.DO 

VEST.E CONF.CBÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA SPORTS FITNESS LTDA, JOSIMAR 

SANTOS VILAS BOAS, PÚBLIO VILAS BOAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO, MARCO CESAR ROSADA - OAB:5868/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5.058/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo datado 

em24/11/2017) requer de dilação de prazo ( 30 dias) cujo o lapso temporal 

já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 392779 Nr: 28246-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA, IVO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a devolução de correspondência no qual informa que a parte 

executada " mudou-se"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 226150 Nr: 33417-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS KARINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMINO PASTORELLO & CIA LTDA, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC, entretanto 

consta a petição encartada pela parte executada requerendo a 

suspensão dos autos em face a Recuperação Judicial deferida pelo Foro 

da Comarca do estado do Paraná/PR, desta feita, impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo legalnos autos quanto ao ora relatado sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 398756 Nr: 32096-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A P G FERREIRA - ME, ANA PAULA GOMES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar-se a 

respeito da devolução do AR de INTIMAÇÃO das partes executadas de 

fls. 65 e 66, devolvida pela ECT pelo motivo "MUDOU-SE" e ''AUSENTE'', no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 818765 Nr: 25085-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME, JEAN 

PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:34.856-A/GO, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR - 

OAB:20.366 - PE, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA - 

OAB:711-B-PE, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - OAB:34.857-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para se manifestar acerca da petição de fls. 

120/125, no prazo legal.

Após, com ou sem resposta, venham os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1058425 Nr: 50225-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA PALLOMA LTDA EEP, NADJA 

MARA PONDÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°.58449 DIVERGE 

do endereço indicado nos autos fls. 04; impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792615 Nr: 46710-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBROZIO PEREIRA DE SENA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Vistos etc.

Proceda a secretaria à alteração da representação processual do banco 

Requerido conforme solicitado às fls. 73, inclusive na capa dos autos e no 

Sistema Apolo.

 Após, certifique-se acerca de eventual perda de prazo processual, 

conforme requerido às fls. 76 destes autos e se for o caso devolva-se o 

prazo aos procuradores hora constituído.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037628-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA (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: 

1037628-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. Cumpra a Secretaria a decisão proferida junto ao 

ID 11141734, pelo juízo deprecante da Circunscrição de Guará - DF, com 

urgência, tendo em vista que o comprovante de depósito de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça encontra-se junto ao ID 11690929. Após, cumprida 

com êxito, devolva-se à Comarca de Origem, mediante a adoção das 

formalidades legais. Às providências. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 09 de março de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000012-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (RÉU)

PATRICIA BUENO MUSSI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000012-61.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: BUENO 

MUSSI & CIA LTDA - ME - ME, PATRICIA BUENO MUSSI Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os devedores para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. 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. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código 

de processo civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000021-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (RÉU)

PATRICIA BUENO MUSSI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000021-23.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: BUENO 

MUSSI & CIA LTDA - ME - ME, PATRICIA BUENO MUSSI Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os devedores para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. 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. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código 

de processo civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 
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Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002057-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1002057-38.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada das custas 

judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

09 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000823-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DIAS (EXECUTADO)

PATRICIA HELENA AMARAL DIAS (EXECUTADO)

CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

NATALIA AMARAL DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000823-21.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME, 

NATALIA AMARAL DIAS, MARCO ANTONIO DIAS, PATRICIA HELENA 

AMARAL DIAS Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à 

inicial, com a devida juntada das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. 

Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

AT/Cuiabá, 09 de março 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: 1000771-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DOS SANTOS BELEM (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: 

1000771-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: LARISSA DOS SANTOS BELEM 

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 

2007/2007, Chassi 9BWCA05W47T143295, RENAVAM 00918674158, 

Placa AOS-6897, Cor BRANCA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se 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, 09 de março 

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: 1000766-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000766-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JOSE DE PAULA 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 HONDA/CBR 1000 RR, Ano Fabricação/Modelo 2012/2012, 

Chassi JH2SC5990CK400610, RENAVAM 00531665186, Placa OBF-3144, 

Cor VERMELHA, 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. Intime-se o requerente para que 

deposite o comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 7. 

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. 8. 

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, 09 de março 

de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037095-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACHADO GUIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - RJ203658-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1037095-48.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIANA MACHADO GUIM RÉU: 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I - Chamo o feito à ordem. II - Diante do erro material constante em 

decisão de ID 12131993, faz-se constar na parte final da mesma: 

"Destarte, presentes os pressupostos legais, defiro, em parte, a liminar 

para limitar os descontos dos empréstimos consignados em 45% 

(quarenta e cinco por cento) do salário líquido (deduzidos os descontos 

obrigatórios como Previdência, Imposto de Renda, Pensão Alimentícia) da 

requerente, no tocante aos empréstimos consignados e cartões de crédito 

em folha de pagamento. Determino que a soma das prestações e 

descontos mensais decorrentes dos contratos de empréstimos 

consignados, renegociações e cartões de crédito celebrados entre a 

requerente e as instituições financeiras requeridas Banco Daycoval S/A, 

Banco Bonsucesso S/A e Ole Consignado, se limite ao percentual de 45% 

(quarenta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, reduzindo 

proporcionalmente o valor das prestações, transformando o 

correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão 

ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato. Oficie-se, 

imediatamente, a Secretaria de Estado de Gestão, para que proceda à 

adequação dos débitos nos termos dessa decisão. Intimem-se as partes 

desta decisão. Citem-se os requeridos, para, querendo, contestarem o 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as 

advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se." Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 09 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000825-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI (RÉU)

VIVIANE REGINA CLAUDINO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000825-88.2018.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: APIS 

COMERCIO INFORMATICA EIRELI, VIVIANE REGINA CLAUDINO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Citem-se os devedores para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. 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. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do código 

de processo civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 09 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008726-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES DA CRUZ AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008726-44.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Charles da Cruz Amaral, no entanto requereu desistência do feito junto ao 

ID 8697079. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de 

oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo determinando a inclusão de restrição judicial àquele órgão 

(DETRAN). Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 16 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 747863 Nr: 45133-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CÂMARA MUNICIPAL 

DE CUIABÁ, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO 

ENERGISA, SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - 

OAB:8.888/MT, DELANO DE BORGES POZZETTI - OAB:7209-MT, 

DENIZE VIUDES - OAB:219992/SP, EDSON ABREU XAVIER - 

PROCURADOR JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:4915, 

EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JÚNIOR - OAB:6.820/MT, 

GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT, 

IZAIAS FERREIRA DE PAULA - OAB:71291/SP, JOANIR MARIA DA 

SILVA - OAB:2324, LIA RITA CURCI LOPES - OAB:OAB/ SP 234.098, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, ROBERTO C. SCACCHETTI DE 

CASTRO - OAB:238.294/SP, TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - 

OAB:14.194/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar a advogada 

JOANIR MARIA DA SILVA - OAB/MT 2.324 a devolver em Juízo os autos 

45133-76.2011.811.0041 - Cód. 747863, no prazo legal, 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, além de busca e 

apreensão, tendo em vista que o processo encontra-se em carga além do 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1113676 Nr: 16195-95.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CÂMARA MUNICIPAL 

DE CUIABÁ, SANECAP - COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL, 

ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES - OAB:OAB/MT 

00713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - 

OAB:8.888/MT, EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JÚNIOR - 

OAB:6.820/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A, 

GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT, 

IZAIAS FERREIRA DE PAULA - OAB:71291/SP, LIA RITA CURCI LOPES - 

OAB:OAB/ SP 234.098, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447, ROBERTO C. 

SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:238.294/SP, TALITA ALESSANDRA 

MORI COIMBRA - OAB:14.194/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar a advogada 

JOANIR MARIA DA SILVA - OAB/MT 2.324 a devolver em Juízo os autos 

16195-95.2016.811.0041 - Cód. 1113676, no prazo legal, 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, além de busca e 

apreensão, tendo em vista que o processo encontra-se em carga além do 

prazo legal.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004766-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANETH RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1004766-46.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZANETH 

RODRIGUES DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da 

exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos 

cópia da certidão de óbito do falecido, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de março de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005489-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edvaldo Ângelo da Mata OAB - MT0010014S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO FERNANDES CARVALHO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1005489-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELVES FERNANDES 

DA COSTA REQUERIDO: YAGO FERNANDES CARVALHO DA COSTA 

Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 

15 (quinze) dias, retificando o valor da causa, conforme o art. 292, III do 

CPC, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de março de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005762-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CERQUEIRA PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANE DE SOUZA PEDROSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1005762-44.2018.8.11.0041 AUTOR: JULIO CESAR DE 

CERQUEIRA PEDROSO RÉU: JULIANE DE SOUZA PEDROSO Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, colacionando aos autos cópia da certidão de nascimento e/ou 

documento pessoal da requerida, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 08 de março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002022-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BASTER DE FIGUEIREDO COTRIM (REQUERENTE)

L. D. F. C. (REQUERENTE)

M. D. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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IRINEU COTRIM JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1002022-78.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono este 

processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, devendo ser emitida guia 

pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme procedimento a 

seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de diligência. 

CUIABÁ, 12 de março de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005646-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO LEQUE DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADY FREITAS DO AMARAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA SALES DE FREITAS OAB - 551.520.741-68 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1005646-38.2018.8.11.0041 AUTOR: CARLOS EDUARDO 

LEQUE DO AMARAL RÉU: JADY FREITAS DO AMARAL REPRESENTANTE: 

REGINA CELIA SALES DE FREITAS Vistos etc. Defiro a gratuidade 

postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação Negatória de Paternidade 

c/c Pedido de Modificação no Registro Civil de Nascimento, proposta por 

Carlos Eduardo Leque do Amaral, em face Jady Freitas dos Amaral, 

representada por sua genitora Regina Celia Sales de Freitas, todos 

devidamente qualificados nos autos. Designo audiência de conciliação, 

para o próximo dia 3 de abril de 2018 às 09:00 horas, a ser realizada pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Como medida de celeridade e economia processual, 

sirva cópia da presente, como mandado de intimação da requerida. 

Intime-se o autor por meio de seu ilustre advogado. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 07 de março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço Requerida: Rua 

Professora Zélia Mamoré de Melo, 318, Edifício Renoir, Apto 64, Araes, em 

Cuiabá/MT, CEP: 78005-700. ZONA: 01

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036947-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE CUNHA DE CAMPOS (AUTOR)

A. C. C. E. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SILVA ESPIRITO SANTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX OAB - MT13469/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1036947-37.2017.8.11.0041 AUTOR: CAROLINE CUNHA DE 

CAMPOS, ANA CAROLINA CUNHA ESPIRITO SANTO RÉU: EDMILSON 

SILVA ESPIRITO SANTO Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento 

e Dissolução de União Estável c/c Guarda c/c Alimentos, proposta por 

Caroline Cunha de Campos e Ana Carolina Cunha Espírito Santo, 

representada por sua genitora, em desfavor de Edmilson Silva Espírito 

Santo, todos qualificados e representados nos autos. Narra a exordial 

que, a requerente Carolina Cunha Campos viveu em união estável com o 

requerido, por aproximadamente 06 (seis) anos, separando-se deste no 

ano de 2016. Da união, tiveram 01 (uma) filha, Ana Carolina Cunha Espírito 

Santo, também requerente, que, após a separação, ficou residindo com a 

genitora. Pugnam as autoras pelo reconhecimento e dissolução da união 

estável e, fixação da guarda da infante em favor da genitora, com fixação 

dos alimentos em 30% (trinta por cento) do valor de sua renda líquida 

mensal, além do pagamento de 50% (cinquenta por cento) da mensalidade 

escolar da filha. A ação foi recebida nos moldes da decisão de id. 

11049277, quando, então, foi deferida a gratuidade processual e, 

designada audiência de justificação. Em audiência – id. 11227792, 

realizada no dia 19.12.2017, as partes reconheceram o período de união 

estável, que teve início na data de 25 de novembro de 2009 e término em 

09 de fevereiro de 2016. No id. 11228403, consta decisão proferida por 

este Juízo, na qual relata que ao término da audiência houve um 

desentendimento entre as partes, onde o requerido teria realizado 

ameaças às requerentes e aos seus advogados, inclusive, tendo 

desferido um soco na mesa, fato que foi confirmado pelo representante do 

Ministério Público presente no ato, culminando na realização de Boletim de 

Ocorrência para apuração dos fatos. Na oportunidade, foi concedida a 

liminar pleiteada na inicial, determinando o afastamento do requerido, que 

deverá guardar distância de 500 metros de ambas, sob pena de crime de 

desobediência e multa de R$ 1.000,00 (mil reais) e, ainda, foi determinada 

a manutenção da matrícula da autora, no colégio em que matriculada pela 

genitora e, a concessão da guarda compartilhada, com regulamentação do 

período de convivência. A parte autora interpôs embargos de declaração, 

em face da decisão acima relatada, que foram providos para a fixação de 

alimentos provisórios, em 20% (vinte por cento) de seus rendimentos 

líquidos, com vencimento todo dia 10, designando-se, na oportunidade, 

audiência de mediação, para o dia 13 de março de 2018, nos termos da 

decisão de fl. 11432594. A parte autora no petitório de id. 11547298, 

informa que não tem interesse na realização de sessão de mediação, e em 

sendo o caso, pleiteia pela concessão de proteção policial, já que teme por 

sua integridade física. O requerido apresentou contestação, que consta 

do id. 11613589, pugnando pela revogação da liminar concedida, bem 

como, pela realização de audiência de conciliação por esta magistrada e, 

no id. 12134712, informa que não tem interesse na realização de audiência 

de mediação. As partes são legítimas, bem como, legítimos os seus 

interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e, não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida, até o momento, razão 

pela qual DOU O FEITO POR SANEADO. Diante da manifestação expressa 

de desinteresse na realização de sessão de mediação, REVOGO a 

decisão de id. 11432594, notadamente quanto à designação de data para 

sua realização. Como forma de se alcançar a celeridade e efetividade da 

justiça, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o 

próximo dia 10 de maio de 2018 às 16h00min, e DEFIRO os pedidos de 

produção de prova oral, notadamente depoimento pessoal das partes e 

oitiva de testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado em 10 (dez) 

dias. Tendo em vista que os alimentos decorrem do vínculo familiar entre o 

requerido e a autora, consubstanciado na certidão de nascimento de id. 

11036013, bem como que o reconhecimento da união estável e sua 

dissolução são fatos incontroversos nos autos, FIXO os pontos 

controvertidos como sendo: a) A existência de fato de justifique o 

afastamento da regra legal da guarda compartilhada. b) A verificação do 

trinômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade, na fixação do 

quantum alimentar. c) A possibilidade de manutenção da autora na escola, 

em que matriculada pela genitora, ora autora. Outrossim, frente aos fatos 

constantes dos autos, entendo por bem encaminhar as partes à Oficina de 

Parentalidade, que ocorrerá no próximo dia 06 de abril de 2018 das 13h30 

às 18horas. Comunique-se à coordenação da atividade, para inclusão dos 

demandantes. Ainda, diante dos fatos ocorridos na última audiência 

realizada e, considerando que a parte requerida é policial militar, 

ADVIRTO-LHE que não poderá comparecer armado ao ato designado e, 

caso entenda que haja algum prejuízo à sua pessoa, frente à sua 

profissão, poderá este Juízo solicitar escolta para sua proteção, durante o 

deslocamento até a sala de audiência e em seu retorno, o que deverá se 

requerido expressamente, no prazo de 05 (cinco) dias. Por derradeiro, 

sem prejuízo das determinações supra, REALIZE-SE estudo psicossocial 

dos demandantes, e suas respectivas famílias, com ênfase na infante Ana 

Carolina Cunha Espírito Santo, no prazo de 20 (vinte) dias. NOTIFIQUE-SE 
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o digno Ministério Público. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cuiabá/MT, 09 de 

março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016107-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE BISPO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DERCILIO GUESSER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904 (ADVOGADO)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ Endereço: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - Telefone: ( ) TERMO 

DE AUDIÊNCIA

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1269034 Nr: 27353-16.2017.811.0041

 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: TMLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959

 Autos 1269034

Vistos etc.

A partir da Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, o Conselho 

Nacional de Justiça deu um importante passo para estimular a Mediação e 

a Conciliação, ao instituir a Política Judiciária Nacional de tratamento aos 

conflitos de interesses, incumbindo aos órgãos judiciários, de oferecer 

mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados 

meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem como prestar 

atendimento e orientação ao cidadão.

Acrescente-se a isso, o fato de que, a natureza da matéria vindicada, 

induz à busca de auto composição, sendo a conciliação e mediação, meio 

eficaz para por fim ao litigio.

 Sendo assim, designo sessão de mediação, para o próximo dia 09 de abril 

de 2018, às 13:30 horas, a ser presidida por mediador certificado.

 Intime-se o requerido, por meio de seu ilustre advogado.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1922 Nr: 10648-07.1998.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADOF, KCMDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDERSON BETTANIN DE BARROS, para 

devolução dos autos nº 10648-07.1998.811.0041, Protocolo 1922, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409117 Nr: 18894-55.1999.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ANDRE DE OLIVEIRA FLORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KETRI CRISTIANE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:4174 OAB/RO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANDERSON BETTANIN DE BARROS, para 

devolução dos autos nº 18894-55.1999.811.0041, Protocolo 409117, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1030382 Nr: 36971-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDA, MDC, CCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, DENIZE MORETTO - OAB:10.424, Iara 

Vanessa Oliveira Araújo - OAB:MT0022465O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1030382

Vistos etc.

 Esclarece a inventariante que, o imóvel que integra o acervo hereditário, 

de matrícula nº. 53.366 – fl. 180, com área total de 222,56 m², foi 

parcialmente alienado, havendo, hoje, apenas área remanescente, a ser 

partilhada entre os herdeiros.

 Tendo em vista que, o imóvel encontra-se, ainda, em sua totalidade em 

nome da falecida, já que ainda não desmembrado, INTIME-SE a 

inventariante, a fim de que providencie o desmembramento da área, que 

se dá por meio de processo administrativo, perante o Município de Cuiabá 

e respectivo Cartório de Registro de Imóveis, o que possibilitará a 

adjudicação das respectivas áreas aos compradores e a partilha da área 

remanescente aos herdeiros.

 Nesse cenário, tendo em vista que a providência pendente independe de 

que o processo permaneça na secretaria, ARQUIVEM-SE provisoriamente 

os autos, que deverão ser desarquivados, quando do cumprimento desta 

determinação.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de março 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.: 887539 Nr: 21636-28.2014.811.0041

 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: NES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS, EDNWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO DE LIMA 

BARROS - OAB:8068/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .

Autos 887539

Vistos etc.
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A prestação jurisdicional já foi entregue na presente ação, conforme se vê 

da sentença de fls. 191/191 (10/04/2017) e, depende exclusivamente de 

providência da parte para sua finalização.

As providências pendentes independem de que o processo permaneça na 

secretaria, devendo ser desarquivado, quando do cumprimento das 

determinações, constantes da sentença.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de março 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.: 1023482 Nr: 33640-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Aguarde-se o decurso do prazo para transfêrencia dos 

valores solicitado, por meio do ofício 121/2018 - fls. 566/567, após 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 721017 Nr: 16494-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDA, MJGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, DANIELA SANCHES VICENTE RAMSAY GARCIA - 

OAB:6485/MT, GUSTAVO RODRIGUES DE ARRUDA - OAB:22.211, 

Lucas Rodrigues de Lima - OAB:23028/B, MIDIA MAIRA DE 

CARVALHO GONÇALVES - OAB:14637, OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/MT, 

SILVIA MARA DE ARRUDA MARTINS - OAB:10.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 721017

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Sirva cópia do presente, como mandado de intimação das partes.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de março 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.: 1153364 Nr: 33204-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBDS, DBDS, CBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1153364

Espécie Ação de Execução de Alimentos

 Vistos etc.

Ante as informações de fls.67, determino a expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, transfira para a 

conta judicial, vinculada aos autos, os valores que, se encontram retidos 

em nome de WALDEIR PEREIRA DE SOUZA, CPF: 006.773.601-77, 

referente à rescisão contratual.

Sem prejuízo da ordem acima, intime-se a parte autora, por meio de sua 

ilustre advogada, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, atualizando 

o valor do débito exequendo, requerendo o que de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101994 Nr: 16376-92.1999.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCA, JAAQ

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

CARMONA - UNIJURIS - OAB:4089/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JACY NILSON 

ZANETTI, para devolução dos autos nº 16376-92.1999.811.0041, 

Protocolo 101994, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1237589 Nr: 17410-72.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDOBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÚRSULA CATARINE ROCHA 

MATOS - OAB:122.857-OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1237589

Vistos etc.

Para melhor readequação da pauta, redesigno a solenidade de fls.48, para 

o dia 22 de maio de 2018, às 16:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de março 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.: 1281080 Nr: 2153-70.2018.811.0041

 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: VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMA, EDCAA, AMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1281080

Vistos etc.

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, comprovando no autos o recolhimentos das custas processuais, sob 

pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 09 de março de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 111421 Nr: 2312-38.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MEDSR, HHDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBQDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA REGINA SIQUEIRA 

LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7.149-B/MT, THIAGO OPOLSKI - 

OAB:20.259/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, JAELITON RODRIGUES LOPES - OAB:6210-MT

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.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, 09 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002022-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA BASTER DE FIGUEIREDO COTRIM (REQUERENTE)

L. D. F. C. (REQUERENTE)

M. D. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU COTRIM JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1002022-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FLAVIA BASTER DE 

FIGUEIREDO COTRIM, LUCAS DE FIGUEIREDO COTRIM, MATEUS DE 

FIGUEIREDO COTRIM REQUERIDO: IRINEU COTRIM JUNIOR Vistos etc. 

Indefiro o pedido de citação e intimação do requerido por aviso de 

recebimento, tendo em vista que, a citação pessoal é o meio eficaz para 

se garantir que, o demandado tenha conhecimento da referida ação. 

Outrossim, para melhor readequação da pauta, redesigno a solenidade do 

id. 11910660 , para o dia 24 de maio de 2018, às 16:00 horas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de março de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036947-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE CUNHA DE CAMPOS (AUTOR)

A. C. C. E. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0008617A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SILVA ESPIRITO SANTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX OAB - MT13469/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1036947-37.2017.8.11.0041 AUTOR: CAROLINE CUNHA DE 

CAMPOS, ANA CAROLINA CUNHA ESPIRITO SANTO RÉU: EDMILSON 

SILVA ESPIRITO SANTO Vistos etc. Diante da manifestação do id: 

12134712, suspendo a realização da sessão de mediação designada no 

id: 11432594, para momento oportuno. Aguarde-se o prazo para 

apresentação de impugnação. Realize-se estudo das partes, em 30 (trinta) 

dias, com enfoque na criança em questão. Com o laudo, intimem-se as 

partes para manifestação. Após, colha-se o pronunciamento do douto 

Ministério Público e, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de março de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000124-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ALESSANDRA VIEIRA MATIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT0013695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SIQUEIRA DA GUIA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

MM. Juiz A parte requerente vem à presença de Vossa Excelência, por 

seu advogado, informar os dados bancário para depósito, qual seja: 

Agência 1819 Operação 013 Conta 00048227-2 Caixa Econômica Federal 

Titular - THAIS ALESSANDRA VIEIRA MATIAS - CPF 054.990.691-66 Pelo 

deferimento. Cuiabá-MT, 07 de março de 2018. ENIO MARTIMIANO DA 

CUNHA JUNIOR OAB-MT 13695

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037379-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1037379-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: HELENILTON DE 

PAULA SOARES REQUERIDO: ELIANE CRISTINA COELHO Vistos etc. Com 

fundamento na Lei n° 1060/50 defiro o requerimento de gratuidade, nos 

moldes postulados na inicial. Trata-se de Ação de Guarda Compartilhada, 

com pedido de tutela antecipada, proposta por Helenilton de Paula Soares, 

em desfavor de Eliane Cristina Coelho, ambos devidamente qualificados 

nos autos, visando à regulamentação do tempo de convivência do autor 

com seu filho Gabriel Coelho Soares (03 anos). Narra a exordial que, 

desde que o casal se separou, há aproximadamente 30 (trinta) dias, a 

criança permaneceu sob à guarda de fato de sua genitora, e que o mesmo 

não está completamente adaptado à convivência com ela. Afirma, ainda, 

que nos últimos dias, a requerida vem informando, de forma irredutível, 

que não vai autorizar que ele tenha contato com a criança, não permitindo 

que o trouxesse à sua casa, onde viveram harmonicamente, durante o 

matrimônio, ignorando a vontade do filho e as ponderações do requerente, 

razão pela qual, requer a guarda compartilhada do infante, para que, 

possa ser mais presente em sua vida. Ao final pugna pela guarda 

provisória em seu favor. Inicialmente, ressalto que, o exercício da guarda 

dos filhos sofreu mudanças positivas, com a entrada em vigor da Lei 

13.058/2014, especialmente, no que se refere ao reconhecimento da 

igualdade parental. Passou a constar no art. 1.583 do Código Civil: Art. 

1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (...) § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos. Art. 1.584. A guarda, 

unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Com o 

advento da nova lei, a guarda compartilhada passou a ser a regra, não 

prosperando mais as situações de menor importância, que vinham sendo 

utilizadas para a concessão da guarda unilateral. O novo modelo de 

guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o alcance do pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. Saliento que, 

independentemente da situação conjugal ou da forma como a ruptura do 

relacionamento entre os pais tenha se dado, os genitores permanecem no 

pleno exercício de seu poder-familiar, após a separação, não havendo 

qualquer razoabilidade, no afastamento da guarda compartilhada. Assim, 

no ordenamento jurídico vigente, a guarda compartilhada só pode ser 

afastada, nas hipóteses em que um dos genitores ou ambos não se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 194 de 472



mostrem aptos, para o exercício do poder-familiar ou, então, quando um 

deles não deseja exercitá-lo. O caso em análise não contempla nenhuma 

das hipóteses de exceção. Por tais razões, não há como o autor pugnar 

pela guarda compartilhada e, na mesma ocasião pedir a guarda provisória 

em seu favor, já que ambos genitores devem se responsabilizar pelos 

cuidados do filho. Igualmente não pode a mãe impedir a convivência 

paterno-filial frequente, pois esta é fator primordial para o bom 

desenvolvimento do filho. Diante do exposto, reconhecendo que o pedido 

de antecipação da tutela preenche os requisitos legais, insculpidos no art. 

355, inciso I, do CPC, visto que, o infante não tem convivido com o seu 

genitor, de forma satisfatória, além do que, o presente caso se amolda às 

novas orientações da legislação em vigor, com fulcro nos arts. 1.583, §2º, 

1.631 e 1.634, II ambos do Código Civil e, em razão do parentesco 

existente, defiro o pedido do requerente e, concedo a guarda 

compartilhada entre os genitores, do infante Gabriel Coelho Soares, 

conforme determina a Lei de Igualdade Parental, vigente sob o nº 

13058/2014. A convivência paterno-filial deverá se dar, provisoriamente, 

em finais de semana alternados, iniciando-se a rotina na sexta-feira 

quando, o genitor pegará o infante na escola ou na residência materna, 

entregando-o no mesmo local na segunda-feira subsequente. A medida 

justifica-se, pois, os genitores são residentes nesta urbe, inexistindo longa 

distância a ser percorrida, de forma que, o modelo estipulado é possível 

de ser exercitado. Outra forma de se alcançar o equilíbrio, dos dias de 

convivência poderá ser apreciada no mérito da sentença, ao final, quando 

o processo contar com mais elementos, para a aferição das situações 

determinantes, bem como, poderá ser construído, conjuntamente com os 

interessados, ao longo das audiências efetivadas. Designo audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 22 de maio de 2018 às 15h30min 

horas. 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. Cite-se mediante às cautelas e 

advertências legais. Intime-se o autor, por meio de seu ilustre advogado. 

Notifique-se o zeloso Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de 

janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito em substituição

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030803-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE VERONA CABRIOT DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GILMAR VERONA CABRIOTTI (REQUERENTE)

GIL CELIO CABRIOT (REQUERENTE)

GENY CABRIOTTE VIEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA CABRIOTTI RODRIGUES DANNA (REQUERENTE)

GILENO VERONA CABRIOT (REQUERENTE)

GILBERTO CABRIOTTI VERONA (REQUERENTE)

GILSON VERONA CABRIOT (REQUERENTE)

GILMARA VERONA CABRIOT SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI VERONA CABRIOT (REQUERIDO)

ANTONIO CABRIOT (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito para intimar o inventariante a 

dar integral cumprimento à decisão acostada ao ID 11182347, dentro do 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035387-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON CIRO GONCALVES PRATES OAB - MT5745-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035387-60.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDERSON FELIPE DOS REIS RÉU: 

CERTIDAO DE NASCIMENTO Vistos. 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 09 de maio de 

2018, às 14h00min. 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 Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 28.02.18. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029059-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. B. (RÉU)

R. S. B. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

MARIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente para 

apresentar a Impugnação, dentro do prazo legal de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008675-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES FERREIRA (INVENTARIADO)

ANA MARTINES FERREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008675-33.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARTA MARTINES FERREIRA 

INVENTARIADO: ANA MARTINES FERREIRA, SEBASTIAO ALVES 

FERREIRA Visto. 1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, qualifique os locatários do imóvel objeto desta ação e 

esclareça qual dos herdeiros está usufruindo os frutos da locação. 2. No 

mesmo prazo, deverá apresentar as certidões negativas da Receita 

Federal do Brasil. 3. Anoto, oportunamente, que a certidão juntada com id. 

10923854, p. 2, é positiva. Cumpra-se. Cuiabá, 8.3.2018. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021778-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BERIGO BUTTNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BRAZ DE CARVALHO BERIGO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar 

acerca do Laudo Psicossocial acostado aos autos, dentro do prazo legal 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029498-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAMOS DE SOUZA AMARAL (REQUERENTE)

AMANDA SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE AMARAL CRUZ (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono os autos para fins de intimar a inventariante para que cumpra 

integralmente o despacho do ID 10605923, dentro do prazo legal de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035206-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. A. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035206-59.2017.8.11.0041 AUTOR: TUANA DE ARAUJO BARBOSA RÉU: 

LUCIENE RODRIGUES AMORIM Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Versa a inicial sobre pedido de instituição de obrigação 

alimentar entre parentes, sendo o autor neto da requerida, postulação 

juridicamente possível, fundada nos arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil, 

como exposto na peça de intróito. Entretanto, observando as informações 

relatadas na inicial, consultei o sistema, e constatei que o processo Código 

nº 1096026 - Ação de Execução de Alimentos - contra o pai Wesley 

Rodrigues de Almeida, foi sentenciado em 22.05.17, visto que a 

representante do exequente desistiu da ação. Nessas condições, entendo 

que não há elementos suficientes para deferir alimentos em caráter liminar 

contra a avó paterna, pois os alimentos avoengos são complementares, e 

sequer ficou demonstrada a incapacidade ou impossibilidade de o pai 

biológico pagar os alimentos. Assim, indefiro o pedido de alimentos 

provisórios contra a avó, ora requerida, e designo audiência de tentativa 

de conciliação, para o dia 09 de maio de 2018, às 15h00min. 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. Dê-se ciência ao Ministério Público. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, MT, 02.03.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032404-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEA SANDRA MENEZES (REQUERENTE)

ALESSANDRA CHAGAS DE MENEZES (REQUERENTE)

MARGARETH MANERICH (REQUERENTE)

ANDREA CHAGAS DE MENEZES OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEANE CHAGAS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATIGA DE MENEZES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono os autos para fins de intimar a inventariante a apresentar a 

certidão de inexistência de testamento, bem como que regularize a 

certidão atualizada do imóvel, visto que no sistema consta apenas a 

metade dela, tudo dentro do prazo legal de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024037-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK CAMARGO FRANCO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

GLEICE VILALVA DE MAGALHAES OAB - MT21136/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCO BARBOSA FILHO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1024037-75.2017.8.11.0041 AUTOR: ERICK CAMARGO FRANCO 

BARBOSA RÉU: ANTONIO FRANCO BARBOSA FILHO Vistos etc. 

Considerando a informação contida de ID n. 11180250, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 24 de abril de 2018, às 17h00min. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033666-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. U. (REQUERENTE)

E. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono os autos para fins de intimar os requerentes para que se 

manifestem, dentro do prazo legal de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020881-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR NAZARIO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMARA NAZARIO DA ROSA (RÉU)

IGOR PIRES DA ROSA (RÉU)

ANA PAULA PIRES DA ROSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020881-16.2016.8.11.0041 AUTOR: ITAMAR NAZARIO DA ROSA RÉU: 

ANA PAULA PIRES DA ROSA, THAMARA NAZARIO DA ROSA, IGOR 

PIRES DA ROSA Vistos etc. Ante o teor da certidão constante do Id. 

11431035, redesigno a audiência de Id. 11139500, para o dia 26 de abril 

de 2018, às 16h30min. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020881-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR NAZARIO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMARA NAZARIO DA ROSA (RÉU)

IGOR PIRES DA ROSA (RÉU)

ANA PAULA PIRES DA ROSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020881-16.2016.8.11.0041 AUTOR: ITAMAR NAZARIO DA ROSA RÉU: 

ANA PAULA PIRES DA ROSA, THAMARA NAZARIO DA ROSA, IGOR 

PIRES DA ROSA Vistos etc. Ante o teor da certidão constante do Id. 

11431035, redesigno a audiência de Id. 11139500, para o dia 26 de abril 

de 2018, às 16h30min. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020881-16.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR NAZARIO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMARA NAZARIO DA ROSA (RÉU)

IGOR PIRES DA ROSA (RÉU)

ANA PAULA PIRES DA ROSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020881-16.2016.8.11.0041 AUTOR: ITAMAR NAZARIO DA ROSA RÉU: 

ANA PAULA PIRES DA ROSA, THAMARA NAZARIO DA ROSA, IGOR 

PIRES DA ROSA Vistos etc. Ante o teor da certidão constante do Id. 

11431035, redesigno a audiência de Id. 11139500, para o dia 26 de abril 

de 2018, às 16h30min. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020881-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR NAZARIO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMARA NAZARIO DA ROSA (RÉU)

IGOR PIRES DA ROSA (RÉU)

ANA PAULA PIRES DA ROSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1020881-16.2016.8.11.0041 AUTOR: ITAMAR NAZARIO DA ROSA RÉU: 

ANA PAULA PIRES DA ROSA, THAMARA NAZARIO DA ROSA, IGOR 

PIRES DA ROSA Vistos etc. Ante o teor da certidão constante do Id. 

11431035, redesigno a audiência de Id. 11139500, para o dia 26 de abril 

de 2018, às 16h30min. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1034749-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO)

LEIDIANE COSTA DA SILVA OAB - MT9250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. N. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1034749-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUCINETH FIGUEIREDO CUNHA 

REQUERIDO: WALDECY NASCIMENTO DA MATA Vistos etc. Ante o teor 

da certidão constante do Id. 11152142, redesigno a audiência de Id. 

11079007, para o dia 26 de abril de 2018, às 17h00min. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá-MT, 22 de janeiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002580-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEITE EMANUELE CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT0013695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE FEGUEIREDO AGUIAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002580-50.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: KEITE EMANUELE CONCEICAO 

EXECUTADO: WENDER DE FEGUEIREDO AGUIAR Visto. Trata-se de 

cumprimento de sentença, distribuído por sorteio para esta Segunda Vara 

de Família e Sucessões. Com efeito, nos termos do art. 516, inciso II, do 

Código de Processo Civil, abaixo transcrito, o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição é o competente para o processamento do 

pedido de cumprimento de sentença: Art. 516. O cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência 

originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - 

o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal 

condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de 

acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Diante do exposto, com 

fundamento no art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, declino a 

competência para o processamento desta ação e, em consequência, 

determino que este processo seja redistribuído para o ilustre Juízo da 

Quinta Vara de Família e Sucessões desta Comarca. Retifique-se a 

autuação para cumprimento de sentença, visto que o processo foi 

incorretamente distribuído como ação de alimentos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 8.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035621-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIKO TOMIYAMA BORGES (REQUERENTE)

RAFAEL TOMIYAMA BORGES (REQUERENTE)

EMANOELY GILCELLY DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452/O (ADVOGADO)

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CELINO BORGES (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a inventariante para dar integral 

cumprimento a decisão acostada ao ID 11935281, dentro do prazo legal de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003668-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILONI PIRES GONCALVES FOCHESATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12159/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILONI FOCHESATTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003668-26.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ILONI PIRES GONCALVES 

FOCHESATTO EXECUTADO: ILONI FOCHESATTO Visto. Defiro a 

gratuidade de justiça. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, instruindo-a com o 

demonstrativo de cálculo do débito (CPC, art. 524). Decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão para indeferimento 

da petição inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 8.3.2018. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002236-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. Q. R. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ OAB - MT0010625A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. M. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002236-69.2018.8.11.0041 AUTOR: SAMANTA QUIXABEIRA ROSA 
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LISBOA RÉU: KENNED ADAO MONTEIRO LISBOA Visto. Cuida-se de 

processo em que a parte autora, qualificada nos autos, postulou a 

homologação de desistência da ação. É o breve relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, uma vez que defiro a gratuidade processual. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1126072 Nr: 21354-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:MIRELLI SILVA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Vistos.

 Juscilaine da Silva Malheiros propôs a presente Ação de Modificação de 

Curatela em face de José Inacio Malheiros.

 Relatou que o requerido é seu pai, e que o mesmo já é interditado. No 

entanto, sua curadora faleceu, tornando imprescindível a sua substituição.

 À fl. 25 foi deferida a curatela provisória e determinada a realização de 

estudo social do caso, cujo relatório está encartado às fls. 28/29.

 À fl. 30 o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos documentos de fls. 20/21, que a antiga curadora do senhor 

José Inácio Malheiros faleceu, o que motivou a autora propor a presente 

ação, haja vista a necessidade de regularização da representação do 

genitor.

 Analisando o relatório do estudo social realizado do caso, conclui-se que 

a requerente se mostra apta ao encargo, pois, foi verificado que a mesma 

se esmera a fim de proporcionar o melhor ao seu genitor.

 Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre a necessidade de acolher o pedido, com a nomeação 

da autora na condição de curadora definitiva.

 Ante o exposto, em harmonia com o parecer do Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, removo a curatela 

anteriormente concedida à falecida senhora Irce Aparecida da Silva, e 

nomeio como curadora ao senhor José Inacio Malheiros, a requerente 

Juscilaine da Silva Malheiros.

 Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Sem custas.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 27 de outubro de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1085777 Nr: 4170-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UJDO, UJDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Mirelli Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Visto, em correição.

 Uvalnir José de Oliveira propôs a presente Ação de Interdição em face de 

Uvalnir José de Oliveira Filho.

 Relatou que é genitor do requerido, portador de retardo mental desde que 

nasceu, e que ele necessita de cuidados especiais.

 À fl. 16 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

interrogatório, cuja ata está encartada à fl. 23, e o Ministério Público 

manifestou pela procedência do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Em análise ao documento acostado à fl. 11-verso, bem como ao termo de 

audiência (fl. 23), verifico que o requerido já havia sido interditado, por 

sentença proferida em 22.10.97, na qual foi nomeada curadora a Sra. 

Maria Inês Pereira, sua genitora, mas que veio a óbito em 18.11.2015.

 Sendo assim, recebo a presente, como Ação de Substituição de Curatela.

 Portanto, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não resta 

dúvida sobre a necessidade de substituir a curadora do requerido.

 Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, nomeio como curador definitivo 

ao requerido, o Sr. Uvalnir José de Oliveira.

 Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Sem custas.

 P.I.C.

 Cuiabá, MT, 23 de junho de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 986938 Nr: 17146-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDL, MFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLENE PEIXOTO DE LIMA - 

OAB:10724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 17146-26.2015.811.0041 (986938)

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: EDEMILSON RUFINO DE LIMA

 INTERDITANDA: MARILIA FREITAS DE LIMA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS OU A QUEM POSSA INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/04/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos, em correição. Edemilson Rufino de Lima propôs a 

presente Ação de Interdição em face de Marilia Freitas de Lima. Relatou 

que a requerida é sua filha, e que a mesma não possui o necessário 
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discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de 

reger sua pessoa e seus bens, é portadora da Sindorme de Down (CID 

10.90.9), e que por esse motivo pugna pela interdição. À fl. 27 foi deferida 

a curatela provisória e designada audiência de interrogatório, cuja ata está 

encartada à fl. 33, e o Ministério Público opinou pela realização de estudo 

psicossocial. Às fls. 38/39 foi acostado o estudo psicossocial. À fl. 43 o 

Ministério Público manifestou para que o pedido seja julgado procedente. É 

o relatório. D E C I D O. Extrai-se dos documentos de fls. 17/23, que 

acompanha a inicial, que a requerida é portadora de Síndrome de Down 

(CID 10.90.9), e que necessita de seguimento psiquiátrico por tempo 

indefinido. Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos 

autos, não resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição da 

requerida, frente à inegável limitação psíquica, que a torna dependente de 

terceiras pessoas para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e 

particular. Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público, 

JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de 

Marilia Freitas de Lima, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curadora definitiva à 

requerida, o senhor Edemilson Rufino de Lima. Por fim declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, inscreva-se a presente no Registro 

Civil, e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P.I.C”

Eu, Jonathan de Arruda Barbosa – Técnico Judiciário, digitei.

 Cuiabá - MT, 28 de novembro de 2017.

Mirelli Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 971103 Nr: 9754-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAC, SRBC, BC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - OAB:OAB/MT 

9.563, TAÍSA FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12.815/MT, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Eduardo Chiaramonti e Sandra Regina Bachega Chiaramonti, propuseram 

a presente Ação de Interdição em face de Bianca Chiaramonti.

 Relataram que a requerida é sua filha, que ela sofreu infarto cerebral, que 

lhe deixou como sequela uma enfermidade que conhecida como Síndrome 

de Encarceramento, CID: I-63.0 e I 69.1, enfermidade que compromete sua 

capacidade de comunicação, a tornando depende de terceiras pessoas 

na gerência de sua vida, motivo pelo qual se justifica a presente ação.

 À fl. 25 foi deferida a curatela provisória e determinada a realização de 

estudo, cujo relatório está às fls. 29/30.

 À fl. 31 o Ministério Público opinou pela realização de exame pericial, o 

que foi determinado à fl. 32.

 Às fls. 39/41 foi acostado o laudo pericial.

 À fl. 42 o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos, que a requerida, jovem com apenas 22 (vinte dois 

anos), foi acometida por um “acidente vascular encefálico e isquêmico”, 

que a deixou com sequelas, já que não consegue movimentar nenhuma 

parte de seu corpo, com exceção das pálpebras e olhos.

 No relatório do estudo psicossocial acostado às fls. 29/30, constam as 

seguintes informações:

“De acordo com estudo foi constatado que a interditanda reside em 

companhia de seus genitores (Eduardo Alexandre Chiaramonti e Sandra 

Regina B. Chiaramonti). No momento a interditanda, além dos cuidados 

familiares, está com assistência domiciliar de “Home care”, sem previsão 

de alta. Com cuidados especiais diurnos e noturnos da enfermagem, além 

de assistências de vários outros profissionais como fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, pediatra/geriatra e terapeuta ocupacional.

No momento a interditanda apresenta total incapacidade física. (...)”.

A conclusão da perícia é no sentido de que: “Após avaliação da periciada 

concluímos que ela sofreu sequelas motoras e neurológicas graves 

devido a um acidente vascular encefálico, comprometendo sua fala, 

memória, inteligência e discernimento, tornando-a totalmente incapaz de 

reger por si só seus atos da vida civil” (fl. 40, verso).

 Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre a necessidade de decretar a interdição da requerida, 

frente à inegável limitação física, que a torna dependente de terceiras 

pessoas para a realização dos atos pertinentes à sua vida civil e 

particular.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

procedente o pedido e, por conseguinte, decreto a interdição de Bianca 

Chiaramonti, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curadores definitivos à 

requerida, os senhores Eduardo Chiaramonti e Sandra Regina Bachega 

Chiaramonti, que exercerão a curatela tanto individualmente como em 

conjunto.

 Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

de 2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Sem custas.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 31 de julho de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 725046 Nr: 20740-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DAMIÃO TAVARES FREIRE, OTACÍLIO 

TAVARES FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30 dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Shirlei. F. da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Processo nº. 20740-87.2011 – Código 725046 Vistos, em 

correição Pedro Damião Tavares Freire propôs Ação de Interdição de seu 

irmão Otacílio Tavares Freire. Sustenta que o requerido é portador de 

retardo mental não especificado, que o torna incapaz de gerir seus atos. 

Assim, busca a interdição do requerido, bem como, que seja nomeado 

como curador do mesmo, a fim de representá-lo em todos os atos da vida 

civil. À fl. 24 foi decretada a interdição provisória e designada audiência, 

que não se realizou, conforme se vê à fl. 33. Às fls. 35/37 foi acostado 

relatório de estudo social, às fls. 92, relatório de estudo psicossocial e às 

fls. 116/117, laudo pericial. À fl. 120, o Ministério Público opinou favorável 

É o relatório. D E C I D O. Conforme relatado, o autor busca a interdição de 

seu irmão Otacílio, ao argumento de que o mesmo é portador de 

enfermidades, cadastradas pelas CIDs F.71, que o tornam incapaz 

intelectualmente de gerir seus próprios atos. O caderno processual está 

farto de documentos que comprovam a limitação intelectual do requerido, 

como pode ser aferido nos documentos de fls. 35/37, 92 e 116/117.
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 Destaco os tópicos de números 7 e 8 do laudo pericial, nos quais constam 

as seguintes informações: “7. EXAME MENTAL: calmo, pouco cooperativo, 

memória e inteligência prejudicados, desorientado no tempo e espaço, sem 

alteração de sensopercepção no momento do exame.

8. CONCLUSÃO: Após avaliação do periciado concluímos que ele possui 

Retardo Mental moderado, condição que prejudica sua autonomia, 

discernimento e seu comportamento tornando-o totalmente incapaz de 

reger por si só seus atos da vida civil”. (fl. 117-vº)

 Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado ao caderno 

processual, não resta dúvida sobre a necessidade de decretar a 

interdição do requerido, frente à inegável ausência de discernimento, que 

o torna completamente dependente de terceiras pessoas para os atos da 

vida civil. Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo 

procedente o pedido e, por conseguinte, declaro que Otacílio Tavares 

Freire é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente todos os atos da 

vida civil. Por conseguinte, nomeio-lhe como Curador definitivo, para todos 

os atos, o Senhor Pedro Damião Tavares Freire. Por fim declaro resolvido 

o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência ao Ministério Público Expeça-se o necessário Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas. P. I. C Cuiabá, MT, 30 de junho de 2017.Sergio Valério Juiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 725270 Nr: 20988-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL PAIXÃO DA SILVA, MARIA MARGARETH DE 

PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 20988-53.2011.811.0041

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MANUEL PAIXÃO DA SILVA e MARIA MARGARETH 

DE PAIVA

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): A TODAS AS PESSOAS INTERESSADAS PARA 

TOMAREM CONHECIMENTO DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/06/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes dos termos da r. sentença proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos, em correição. O Ministério Público aforou Ação de 

Curatela Administrativa Especial em favor de Manuel Paixão da 

Silva.Esclareceu que o requerido está recolhido na Fundação Abrigo do 

Bom Jesus (Casa dos Idosos), há mais de 08 (oito) anos, fazendo-se 

preciso regularizar a representação do idoso, a fim de que o curador 

administrativo possa receber o benefício previdenciário, e destiná-los ao 

custeio das necessidades materiais do sr. Manuel.À fl. 21 foi deferida a 

antecipação de tutela.À fl. 31 foi acostado relatório de estudo 

psicológico.À fl. 34 foi determinada a realização de perícia médica, cujo 

laudo está encartado à fl. 68/70.Às fls. 71/73 o Ministério Público opinou 

pela procedência.É o relatório.D E C I D O.Constata-se dos autos que o 

requerido está recolhido no abrigo desde 2002, e com o passar do tempo, 

começaram a surgir os problemas de saúde e também psicológicos, como 

pode ser confirmado nas informações de fl. 31, senão vejamos: “Desde 

novembro deste ano corrente o Idoso passou a ter problemas de saúde e 

se tornou bastante dependente, alimenta-se sozinho, mas para realizar a 

higienização necessita de ajuda de terceiros. Durante discurso não foi 

coerente, fez trocas de assunto, demonstrando sinais de confusão 

mental, ou seja, aparentando que o processo de pensamento e cognição 

não estão preservados.” Consta também do estudo, que o requerido está 

sendo bem cuidado no abrigo.A perícia médica realizada no requerido 

confirma as informações do relatório do estudo psicossocial, 

esclarecendo que o requerido enfrenta processo demencial, que está 

comprometendo sua memória, tornando-o totalmente incapaz de gerir sua 

vida.Portanto, a decisão de fl. 21 deve ser confirmada.Ante o exposto, 

julgo procedente o pedido e, por conseguinte, nomeio o (a) Presidente da 

Fundação Abrigo Bom Jesus, como curador (a) administrativo (a) do 

requerido, senhor Manuel Paixão da Silva.Por fim declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá-MT, 28 de julho de 

2017.Sergio Valério Juiz de Direito Eu, Mirelli Silva, digitei.

 Cuiabá - MT, 16 de novembro de 2017.

Mirelli Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1028337 Nr: 35975-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS, EDRMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS – 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

AUTOS N.º 35975-55.2015.811.0041 – Código: 1028337

ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: PEDRO RAIMUNDO DA SILVA

PARTE REQUERIDA: ADERALDO RAIMUNDO DA SILVA e ESPÓLIO DE 

RITA MARIA DA SILVA

INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS OU A QUEM POSSA 

INTERESSAR

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/07/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “ (...) Em face do exposto, em consonância com o parecer 

Ministerial, julgo procedente o pedido de substituição, e nomeio o 

requerente Pedro Raimundo da Silva como novo Curador definitivo ao 

interditado, em substituição à antiga curadora, senhora Rita Maria da Silva, 

em virtude de seu falecimento. Por fim declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Notifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se, 

expeça-se o necessário e arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá, MT, 

01 de setembro de 2017. Sergio Valério - Juiz de Direito”

Eu, Elisângela de Souza Barros Campanholo, digitei.

 Cuiabá - MT, 9 de março de 2018.

Mirelli Silva

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 818277 Nr: 24647-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTERDIÇÃO

 PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS

 AUTOS N.º 24647-02.2013.811.0041 – COD 818277

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

INTERESSADO(A): JOANA FRANCISCA DE BRITO

INTERDITANDO(A): BENTONIDES FRACISCA BRITO

INTIMANDO (A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS.

FINALIDADE: FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada a interdição de 

BENETONIDES FRANCISCA BRITO, RG: 1791008-0 SSP/MT, CPF: 

738.024.501-59, que não possui discernimento de gerir seus próprios atos 

da vida civil, sendo-lhe nomeado como curador(a) JOANA FRACISCA DE 

BRITO, RG:0805738-9 SSP/MT, CPF: 568.914.581-53, a quem a MMª Juíza 

deferiu por sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO, feito 

nº 24647-02.2013.811.0041 – Cód. 818277, a CURATELA DEFINITIVA, 

encarregando-o(a) de cuidar e zelar do(a) INTERDITANDO(A), o(a) qual, 

aceitando a incumbência, prestou o devido compromisso e está no 

exercício do encargo. A interdição é por tempo indeterminado e tem a 

finalidade de reger o(a) interditando(a) em todos os atos da vida civil.

 DECISÃO/DESPACHO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e, 

por conseguinte, decreto a interdição de Bentonides Francisca Brito, 

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curadora definitiva à requerida, a senhora Joana Francisca 

de Brito.Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, 

inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Sem custas.P. I. C.Cuiabá, MT, 28 de julho de 2017.Sergio ValérioJuiz 

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, Gabriel Henrique 

Arévalo de Souza, digitei.

Cuiabá - MT, 9 de março de 2018.

Mirelli Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 803986 Nr: 10445-20.2013.811.0041

 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: BADSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BERNARDINA AIKATERINI DE SOUZA 

DIMITRIOS PAPATHEOU, Cpf: 00808609157, Rg: 1572057-8, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Anunciar a exitência da presente Ação e chamando a ausente 

a entrar na posse de seus bens ou reivindicando os seus direitos.

Resumo da Inicial: Trata-se de declaração de ausência e arrecadação de 

bens deixados pelo Sr. DIMITRIOS PAPATHEOU

Despacho/Decisão: Processo nº. 10445-20.2013.811.0041 – Código 

803986Vistos.Defiro o pedido de gratuidade. Nos termos do art. 1.160, do 

Código de Processo Civil, nomeio como curadora a autora, Bernardina 

Aikaterini de Souza Dimitrios Papatheou, que deverá assumir o encargo 

após firmar o devido compromisso.Concomitantemente, em obediência ao 

disposto no art. 1.161, do Código de Processo Civil, publique-se editais 

durante 1 (um) ano, reproduzidos de dois em dois meses, anunciando a 

existência da presente ação, e chamando o requerido a entrar na posse 

de seus bens ou reivindicar seus direitos.Citem-se, por edital, eventuais 

terceiros interessados.Intimem-se a Fazenda Pública e o Ministério 

Público.Cumpra-se.Cuiabá, MT, 12 de abril de 2013.Sergio ValérioJuiz 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, ANNELISE DE ARRUDA 

CARDOSO DE SOUZA, digitei.

Cuiabá, 06 de setembro de 2017

Sergio Valério Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734090 Nr: 30366-33.2011.811.0041

 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: LMPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15.283, RAFAEL SOUZA NUNES - OAB:14.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

DUARTE TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 30366-33.2011.811.0041, 

Protocolo 734090, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015548-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUE MIRANDA VILELA (REQUERENTE)

BETINA MAZARELO VILELA VANDONI (REQUERENTE)

LAZARO ARANTES VILELA (REQUERENTE)

MATEUS MIRANDA VILELA (REQUERENTE)

PAULO AFONSO MIRANDA VILELA (REQUERENTE)

PAULO DE TARSO VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT0004474A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015548-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PAULO AFONSO MIRANDA 

VILELA, AFONSO HENRIQUE MIRANDA VILELA, PAULO DE TARSO 

VILELA, MATEUS MIRANDA VILELA, LAZARO ARANTES VILELA, BETINA 

MAZARELO VILELA VANDONI INVENTARIADO: JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIO Visto. Intimem-se o atual inventariante e os herdeiros Paulo 

Afonso, Afonso Henrique e Paulo de Tarso, que estão representados pelo 

mesmo advogado, para que se manifestem sobre as petições com id. 

10425479, 10784317, 11033357 e 11840106, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 12.3.2018. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015679-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DOS SANTOS SILVA LOPES (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 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1015679-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CREUZA SILVA NASCIMENTO 

REQUERIDO: ANA DOS SANTOS SILVA LOPES Visto. Cuida-se de ação 

de curatela em que a parte autora comunicou a morte da curatelanda. É o 

breve relatório. D E C I D O. Trata-se de ação de curatela em que foi 

informada a morte da curatelanda (id. 9534839). Com efeito, o estado civil, 

objeto desta ação, constitui espécie de direito intransmissível e, por isso, a 

sua morte impõe a extinção do processo sem apreciação do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Em face do 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Revogo a 

liminar concedida neste processo. Sem custas, uma vez que foi deferida a 

gratuidade processual. Dê-se ciência à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009291-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO (REQUERENTE)

ANA PAULA CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009291-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANA PAULA CALVO, JOAO 

PAULO CALVO REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Visto. 

Cuida-se de ação em que, intimada para o recolhimento das custas, sob 

pena de cancelamento da distribuição, a parte autora quedou-se inerte. É 

o relatório. D E C I D O. Dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil que: 

"Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias." No caso posto, devidamente intimada, a 

parte autora não efetuou o recolhimento das custas, o que impõe a 

extinção do processo. Em face do exposto, DECLARO extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 c/c o art. 485, inciso IV, 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se, mediante cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1037473-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA COLOMBO FERNANDES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ASSUNCAO DA SILVA OAB - MT22321/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1037473-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARLA COLOMBO 

FERNANDES CAMARGO REQUERIDO: TONE MARKEL CAMARGO DE 

OLIVEIRA Visto. Cuida-se de processo em que a parte autora, qualificada 

nos autos, postulou a homologação de desistência da ação. É o breve 

relatório. D E C I D O. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e 

declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. Sem custas, uma vez que defiro a gratuidade 

processual. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003126-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DE ALMEIDA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE FERREIRA DE ALMEIDA (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1003126-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARLON DE ALMEIDA 

SIQUEIRA REQUERIDO: CLARICE FERREIRA DE ALMEIDA Visto. Cuida-se 

de ação de curatela em que a parte autora comunicou a morte da 

curatelanda e pugnou pela extinção do processo. É o breve relatório. D E 

C I D O. Trata-se de ação de curatela em que foi informada a morte da 

curatelanda (id. 11525131). Com efeito, o estado civil da curatelanda, 

objeto desta ação, constitui espécie de direito intransmissível e, por isso, a 

sua morte impõe a extinção do processo sem apreciação do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Em face do 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Revogo a 

liminar concedida neste processo. Sem custas, uma vez que foi deferida a 

gratuidade processual. Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032650-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. I. M. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT22784/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1032650-84.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: EVA 

INEZ MAGALHAES LEITE SIQUEIRA Endereço: AVENIDA TRÊS, 358, 

QUADRA 25, JARDIM INDUSTRIÁRIO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-720 

PARTE REQUERIDA: Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: 

AVENIDA EDGAR VIEIRA, S/N, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78068-401 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, 

acima qualificada, para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO/ prolatado neste processo. 

DESPACHO ID N. 1168333 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,9 de março de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020602-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUGINA CRISTINE AMORIM MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON MOREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1020602-93.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: RUGINA 

CRISTINE AMORIM MOREIRA Endereço: RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA 

CARAMURU, 247, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 PARTE 

REQUERIDA: Nome: JEFFERSON MOREIRA Endereço: AVENIDA MANOEL 

JOSÉ DE ARRUDA, - DE 3552/3553 AO FIM, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78020-270 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 
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AUTORA, acima qualificada, para tomar ciência e providências que 

entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado neste 

processo. DESPACHO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 

1020602-93.2017.8.11.0041 Ação: Cumprimento de sentença. Vistos, 

etc... Diante do certificado, Id n. 11821617, e do informado pela parte 

Exequente, Id n. 11838256, expeça-se novo mandado para intimação do 

Executado, nos termos da decisão de Id n. 9361967, com observância do 

endereço indicado, Id n. 11838256, bem de que a parte Exequente é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Após, vista a parte 

exequente, pelo prazo de três dias, ao Ministério Público e voltem 

conclusos. Sem prejuizo das providências acima, intime-se a Exequente 

para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o ofício de Id n. 

10475967. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Assinado 

e l e t r o n i c a m e n t e  p o r :  S E R G I O  V A L E R I O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 1 8 7 0 8 0 3  1 8 0 2 2 2 1 7 2 8 2 7 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 0 4 9 1  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,9 de março de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064465 Nr: 52943-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FZF, MDLZDC, ADCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GISELE SENE LUCAS, para devolução dos 

autos nº 52943-63.2015.811.0041, Protocolo 1064465, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105063 Nr: 12551-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO LARA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ORLANDO LARA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HELOISA HELENA 

SAENZ SURITA, para devolução dos autos nº 12551-47.2016.811.0041, 

Protocolo 1105063, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016122-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI OAB - MT0014020A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO 08/11/2017 ÀS 15:00 HORAS, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016122-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CERVI OAB - MT0014020A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. A. C. (RÉU)

L. F. (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, DESIGNADA PARA O DIA 21/03/2018 ÀS 15:00 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 738513 Nr: 35090-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVFMNDO, CVOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 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 DO 

DOCUMENTO DE FLS.94/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1028709 Nr: 36156-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEYDMAR SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.089

 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 DO 

DOCUMENTO DE FLS.94/123.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381290 Nr: 16993-03.2009.811.0041

 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: MARINA SANTOS TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANO FURRIEL TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282/MT, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18.538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10201

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO
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Intimação do advogado(a) VANDERLEI BIANCHINI, para devolução dos 

autos nº 16993-03.2009.811.0041, Protocolo 381290, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042601 Nr: 42799-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ALVES LEITE, DENIVALDO ALVES LEITE, 

NATALINO ALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERMENEGILDO ALVES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HELOISA HELENA 

SAENZ SURITA, para devolução dos autos nº 42799-30.2015.811.0041, 

Protocolo 1042601, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024716-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

12158718, impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 12 de março de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001250-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. D. P. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. T. B. (RÉU)

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 1001250-18.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 12124353, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 12 de 

março de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1108221 Nr: 13975-27.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUSA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODRIGUES MIRANDA

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

OAB:57.360/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 11, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393130 Nr: 28422-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMPD, ODSPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

DUARTE TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 28422-64.2009.811.0041, 

Protocolo 393130, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005434-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE ALVES PETRONILIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005434-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SUELI ALVES DE SOUSA 

REQUERIDO: SOLANGE ALVES PETRONILIO Vistos, etc. 1. A requerente 

pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e verifica-se dos 

autos que possui insuficiência de recursos para pagar as custas e demais 

despesas processuais e honorários de sucumbência, razão pela qual, nos 

termos do art. 98, do CPC, lhe concedo os referidos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. 2. Em razão dos documentos acostados à 

inicial (ID 12045985 a 2046384), que demonstram o problema de saúde da 

requerida, que está internada em UTI, em tratamento de neoplasia maligna 

da orofaringe, não especificada; tumefação, massa ou tumoração 

localizadas do pescoço; insuficiência respiratória aguda (CID C10.9; 

R22.1; J96.0), ou seja, a probabilidade do direito; havendo fundado receio 

de dano, já que necessária a manutenção das despesas, e não havendo 

perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação de tutela e diante 

da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o pedido e nomeio SUELI 

ALVES DE SOUSA (mãe) como curadora provisória da requerida 

SOLANGE ALVES PETRONILIO, a fim de que possa assisti-la, nos atos de 

natureza patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por 

termo o compromisso (art. 759, do CPC) e expeça-se alvará. 3. Tendo em 

vista a informação de que a requerida encontra-se na UTI geral do Hospital 

Santa Rosa, determino a realização de prova técnica quanto a sua 

capacidade, devendo o Sr. Gestor agendar data, para que, o médico 

oficial credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu 

encargo independente de compromisso, compareça no referido local, para 

exercer o seu múnus. Nomeio o médico oficial credenciado pela Secretaria 

de Justiça, que desempenhará seu encargo, independentemente de 

compromisso, devendo apresentar laudo técnico no prazo de 30 dias após 

a realização do exame, no qual deverão ser respondidos os seguintes 

quesitos: a) Qual a doença da requerida?; b) Qual o CID?; c) A 

enfermidade ou deficiência retira da requerida o necessário discernimento 

para os atos negociais e patrimoniais? Se positivo, em que limite?; d) Se 

por causa duradoura ou transitória a requerida pode exprimir sua 

vontade?; e)Se transitória, há prazo para readquirir sua capacidade plena; 

f) Se demonstrada a incapacidade, para quais atos haverá necessidade 

de curatela?. 4. Com a data do exame nos autos, intimem-se as partes. 5. 
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Além disso, considerando a situação física que se encontra a requerida, e 

que a constatação do estado de sua capacidade física e mental, dar-se-á 

por perito oficial do Estado, dispenso a audiência de entrevista. 6. Diante 

da dispensa da audiência para entrevista da requerida, cite-a, na pessoa 

de qualquer parente, que não seja a requerente, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar o pedido (art. 752, do CPC). 7. Decorrido o 

prazo, e não havendo impugnação, desde já, nomeio, nos termos do art. 

752, §2º, do CPC, curador especial à requerida, que deverá ter vista dos 

autos, para apresentar impugnação. 8. Cumpra-se e intime-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 09 de março de 2018. Alberto 

Pampado Neto Juiz de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0500002-02.2015.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA DENIZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FESCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, ordenara a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013375-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FIRMO RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, ordenara a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000013-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE RODRIGUES BRASIL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, ordenara a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000013-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE RODRIGUES BRASIL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em 

vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos 

Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, ordenara a 

suspensão de todos os processos que abordem a matéria repetitiva 

encetada no presente feito (Tema 986), determino o sobrestamento deste 

processo até o julgamento da matéria posta à liça, ficando a cargo das 

partes informar acerca do referido julgamento. 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.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1037419-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHERILYN KARINE FRITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

FUNDO UNICO MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. 1 – Homologo 

a desistência requerida pela parte impetrante (Id.11637550), para que 

produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 

– Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038590-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036320-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RIBEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA DE CARVALHO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

TED ROBSON ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SONIA REGINA CASTILHO LIRIO (REQUERIDO)

IZABEL OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000955-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXI REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO PEREIRA DA SILVA OAB - GO23004 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000849-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARTON NUNES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PEDROSO JUNIOR OAB - MT11266/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033635-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA PRADO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS OAB - MT8582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. CUIABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000639-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SETEMBRINO ROBSON CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005969-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005969-43.2018.8.11.0041 AUTOR: EVERTON DE ALMEIDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes de sua 

condição financeira noticiada na espécie (holerite atualizado), sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025316-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH OURIVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1025316-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZABETH OURIVES DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 10359213), devidamente intimadas, as 

requeridas não se opuseram ao pleito epigrafado. Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autora no ID. 10359213, fazendo-o por sentença, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais pela desistente. 

Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 12 de março 

de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026550-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN MUNDIN OTTONELLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBSON TEIXEIRA RAIMUNDO OAB - MT20192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Concurso da Secretaria de Segurança Pública 

do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Secretaria de Articulação e Relações Institucionais-SARI/Gerência de 

Exames e Concursos-GEC (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1026550-16.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: EVELYN MUNDIN OTTONELLI 

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

CONCURSO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS-SARI/GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS-GEC Vistos 

etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (ID. 9791655), desnecessária 

a anuência da parte requerida, eis que não foi citada para integrar a lide. 

Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela autora no ID. 9791655, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem 

Custas processuais. No mais, quanto ao pleito de ressarcimento das 

custas iniciais, acentuou que tal procedimento deverá ser feito por meio 

adequado, junto a Diretoria do Fórum. Certifique-se, desde logo, o trânsito 

em julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 9 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009292-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ROMERO MUNHOZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ OAB - MT0020748A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS SEJUDH (IMPETRADO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009292-90.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: LUIS ANTONIO ROMERO 

MUNHOZ IMPETRADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E 

DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, SECRETÁRIA DE JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS SEJUDH Vistos etc. Conforme se depreende dos 

autos, a parte autora pugna pela extinção e o arquivamento do presente 

feito (ID. 5861662). Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela autora no ID. 5861662, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, desde logo, o trânsito em 

julgado dessa decisão, após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

P. I. C. Cuiabá/MT, 9 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006845-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRANEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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:"Vistos 

etc. A parte requerida opôs embargos de declaração ( ID. 1440236) contra 

a decisão de ID. 1412039, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial. É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, 

verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a 

análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram 

devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia 

relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de 

convicção insertos na liça. Quanto à pretendida alteração da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado. Isto posto, ausentes as hipóteses 

legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, 

devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. 

No mais, cumpra-se o comando judicial embargado. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de março de 2018 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1050456 Nr: 46634-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA MADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

ordenara a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856996 Nr: 59243-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERIC MAIQUEL FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:16.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847779 Nr: 51240-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE GOMES DOS SANTOS, ADONIS MARCELO DE 

AMORIM, DEJANE VIEIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 768318 Nr: 21204-77.2012.811.0041

 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: DARCI JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVANI - OAB:13920, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, ULINDINEI ARAUJO 

BARBOSA - OAB:Procurador

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, 

CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 884866 Nr: 19780-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, 

RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 884866 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se a autora/reconvinte, na pessoa de seu procurado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente contestação à 

reconvenção oferecida às fls. 85/103, nos termos do art. 316, do CPC/73, 

vigente a época.

Em seguida, intime-se a parte ré/reconvinte para, no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 918434 Nr: 42367-45.2014.811.0041

 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: BENEDITO MARINO DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE A. 

PORTELLA (PROCURADOR DA UNIÃO) - OAB:matr. 2139191, 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a declaração de incompetência deste juízo às fls. 142/143, 

prossiga-se no cumprimento do comando referenciado.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 09 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909489 Nr: 36469-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAGER RODRIGUES DUQUE, NAIR DE ARAUJO 

FERREIRA MORAES, CREUZA ALUIZA DE MAGALHÃES, PEDRO 

FAUSTINO SALES, ALMIR BARBOSA SEIXAS, LUCIANO ALVES 

CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004591-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Câmara Municipal de Cuiabá (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos 

autorizadores da antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por não 

vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora. 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 para sentença (art. 12, parágrafo único). 

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
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Processo Número: 1017116-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO VIANA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Intime-se a Parte Requerente para, nos termos do 

artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, retificando o polo passivo da demanda, uma vez que 

a UNEMAT é uma fundação pública/autarquia, dotada de autonomia 

financeira, funcional, patrimonial e administrativa possuindo personalidade 

jurídica para ali figurar, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

parágrafo único do mesmo artigo. 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: 1014266-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE ASSUNCAO MACEDO SILVA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT22011/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJ FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO 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: 1000327-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARCOS ALVES REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038236-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DOS SANTOS MOREIRA (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, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004065-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ANTONIO DOS SANTOS SIQUIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA OAB - MT21161/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015122-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CASTAMAN BRUNORO EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT0010833A (ADVOGADO)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 

ELETRÔNICO - SUIRP (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037436 Nr: 40293-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SUELI VERGANI, GENI ANTONIA DOS 

SANTOS, UMBELINA FERREIRA DE CAMPOS, EUGENIA DE OLIVEIRA, 

VALERIA AUTO BOTELHO, JACIARA DE OLIVEIRA BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064866 Nr: 53127-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELA PERPETUO CHIOZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841804 Nr: 46006-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE ALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792484 Nr: 46581-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA PORFIRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041460 Nr: 42268-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1012768 Nr: 28719-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA MARIA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DA SILVA - 

OAB:17657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A

 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.: 963073 Nr: 6102-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM ELOISA AGNELO RIBEIRO, DERZA DE LIMA 

SOUZA, DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738717 Nr: 35307-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGM DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE GERAL DE FISCALIZAÇÃO 

DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939782 Nr: 54498-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M MONTAZOLLI EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANNA ISABELLA CALIXTO 

DA ROCHA SILVA - OAB:OAB/MT 18.334/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA (PROC. ESTADO) - OAB:2478/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816571 Nr: 23008-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA BOAVENTURA DE MORAES, ELZA 

BOAVENTURA, NELIZE CAMPOS PEDROSO, MARIA DOMICIANA 

SANCHES RODRIGUES, FLORA VILMA MOREIRA BORBA, NILCE PEREIRA 

BOAVENTURA, NELI TEREZINHA KAYSER FERREIRA, SANDRA REGINA 

OLIVEIRA E SILVA, THAIS ELENA CARVALHO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

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

SILVA - OAB:16806/A, EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 138.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância
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 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.: 1051491 Nr: 47155-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES SUELY TEIXEIRA MAGALHAES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919320 Nr: 42982-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA AGRIPINA BOTELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - 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.: 1052214 Nr: 47515-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIAD OMAR FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH

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

OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853805 Nr: 56426-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALIXTO FORTUNATO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 941002 Nr: 55143-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DOS SANTOS, AURECI BARROS DA 

SILVA, JOAQUIM PEREIRA NETO, ELCIONE COSTA JARDIM, EVA 

OLIVEIRA ADORNO CAETANO, JULIANE CAMPOS DE JESUS, LUCIA 

HELENA RINALDI, AURECI BARROS DA SILVA, LINDONEA VILELA MELLO, 

LUZIA RITA MATOS, MARCIA AURELIA HORTA GUEDES, MARISETE 

SARAIVA DA SILVA, MIRIAM CASTRO DE SOUZA, WALDERSON MENDES 

DA SILVA, ROSALINA ROCHA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO GEHM - OAB:16.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020042 Nr: 31933-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR MARIA RIBEIRO, LUZIA DE QUEIROZ 

DACROCE, DORLETE DACROCE

 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-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047831 Nr: 45332-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853580 Nr: 56247-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA GOMES VIEIRA, GEOSULENO SILVA 

MOREIRA, ROGÉRIO DA SILVA VIERA, IVANILSO ROSA SAMPAIO, 

MARCIO JOSE DIAS, MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS, ROSMERI 

DE OLIVEIRA DIAS, VALDENISE AGUIAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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.: 1051243 Nr: 47040-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CORREA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841412 Nr: 45671-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI PIRES DOS SANTOS, ANGELO DORADO, 

FRANCISCO APARECIDO LIMA, GERVALDO DE PINHO, EDILSON DA 

SILVA PEREIRA, FERNANDO GUIMARÃES ARAUJO, MANOEL AUGUSTO 

DE AZEVEDO, JOSÉ MARIA FERREIRA, MAURO CESAR RIBEIRO SOUZA, 

ODENIR RONDON DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:9026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901636 Nr: 31061-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JUSTINA DA SILVA CAPELÃO, OACY DUARTE, 

DEROCI DE OLIVEIRA BARBOSA, NILDA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO, 

LENYL NOBRE DE MIRANDA, HILDA DE OLIVEIRA BARBOSA, MARIA 

ELISA DE SOUZA PINTO, MARIA EMILIA DE FIGUEIREDO KABBAZ, 

MARIZETH FIGUEIREDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10.626/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.: 1064991 Nr: 53154-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYRIA PONCE DE SOUZA, DOMINGAS AVELINA DA 

SILVA OLIVEIRA, JOSE MENDES DO ESPIRITO SANTO, ERALDO 

CONCEIÇÃO GARCIA, JOSÉ ALVES NETO, LEA DA CUNHA OLIVEIRA, 

MARIA EDILENE DE SOUSA, MARIO LEITE DA SILVA, LUIS SANTANA DE 

FARIA, LUIZA ROSSI DELCARO, MARIA ANTONIA DA GUIA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS MARCELLE DE PAULA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356632 Nr: 26955-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO NILSON FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MT

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

OAB:10.986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS PATTI DO 

AMARAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871483 Nr: 10660-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAVARIN, ROSIMEIRE APARECIDA SILVEIRA 

FERREIRA, MARLENE APARECIDA ALVES PAVARIN, VALDECIR 

RODRIGUES FRIAS, LUZIA DE PAULO RODRIGUES FRIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-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

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001514 Nr: 24080-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes
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 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362395 Nr: 32156-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MICHEL RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:9.140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720739 Nr: 16197-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA TERESINHA HAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948671 Nr: 59519-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESINEIA APARECIDA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873602 Nr: 12292-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA APARECIDA DE MOURA SILVA, JOSE LAMEU 

DA ROCHA, SHEILA DE ARAUJO SILVA, SIRLEY LANGE, WAGNER 

ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942071 Nr: 55786-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DE FATIMA CONDE FINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043165 Nr: 43078-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDINA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18.163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853801 Nr: 56422-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MARIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:3637-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913238 Nr: 39024-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA AUXILIADORA CONCEIÇÃO DA SILVA, ARLETH 

SOARES DA COSTA, LEILA SPINOLA, EDNA JULIÃO DA SILVA, CIRLENE 

PATRICIA DA COSTA, MARIA DO CARMO NASCIMENTO STABILITO, 

JULIANA CLARA DA COSTA, ELIZABETH PROENÇA DE SOUZA, OLGA 

PINTO DE AMORIM, JUREMA CÉLIA DE BARROS, MARINETE SENA DE 

SOUZA GALVÃO, TERTULIANA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 
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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.: 211982 Nr: 22483-45.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAMBOYAN MODAS LTDA, FLAMBOYAN MODAS 

LTDA, FLAMBOYAN MODAS LTDA, FLAMBOYAN MODAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220126 Nr: 28528-65.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAMBOYAN MODAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST., JOÃO VIRGÍLIO 

DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875718 Nr: 13910-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILDSON RODRIGO FERREIRA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 1026652 Nr: 35135-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010045 Nr: 27614-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA MARCIA DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014942 Nr: 29701-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DE BARROS LUCAS, EDITE OLIVEIRA DA 

SILVA, MARIA DE MOURA CAVALCANTE, FELIPA PEDROSO DO 

NASCIMENTO, MARIA PAULINA DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA 

CERA CASQUET, RAMIRES PEREIRA CARDOSO, MARIA TEREZA QUEIROZ 

DOS SANTOS, WALDA ANDERSON BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRO CHAVES TORRES - 

OAB:13487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064722 Nr: 53080-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DOMINGUES BARROS, REJANE 

HARUMI IMADA MAEDA, ADAILSON GONÇALO RODRIGUES FERREIRA, 

WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA, CLEUNICE SIMÕES DA SILVA DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:OAB/MT 16.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1021558-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCELINO BARRETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026695-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Gerente de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002567-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANAIRA YAMAMURA RIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Tendo em vista a informação encartada ao ID 12090226, 

dando conta de que o valor referente a aquisição dos medicamentos foi 

empenhada e liquidada pelo Estado de Mato Grosso, intime-se a autora, 

para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Proceda a Secretaria à vinculação dos valores 

informados no Id acima mencionado. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016307-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACCA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LION IND E COM DE GELO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:"...Por todo o exposto, declino a 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. 

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os 

autos àquele Juizado; consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência.". OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016433-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHAN WILSON TAVARES OAB - MG141255 (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. Acolho o petitório de 

fls. 81/82 (ID 8798012) bem como os documentos que o acompanham, 

dando por sanada a questão do valor da causa, que deverá ser corrigido 

no sistema PJE para a quantia de R$ 57.732,28. À Secretaria unificada 

para que promova as retificações necessárias no processo. Após, 

intime-se o requerente a promover o recolhimento do preparo no prazo de 

30 dias. Decorrido o prazo sem cumprimento da diligência, certifique-se 

fazendo os autos conclusos em seguida. Promovido o preparo, façam os 

autos igualmente conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

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 Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 988090 Nr: 17728-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. P. BODINI SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E 

LIMPEZA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DA FAZENDA PUBLICA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO FREIRE - OAB:56.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, ratifico a liminar deferida e CONCEDO A 

SEGURANÇA vindicada para DETERMINAR ao impetrado que suspenda o 

bloqueio de emissão de notas fiscais pela impetrante. Consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada 

para os devidos fins. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 

12.016/2009, determino que após o decurso do prazo do recurso 

voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do 

reexame necessário de sentença. Sem custas processuais e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Com o retorno dos 

autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778245 Nr: 31643-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE FÁTIMA FIRMINO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERVISOR DE TRIBUTOS ESTADUAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 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
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 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1038570 Nr: 40869-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON SANTANA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Impulsiono esses autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias da petição de fls 177-185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 857675 Nr: 59904-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA MARIANO DE SOUZA CRUZ, APARECIDA 

MARIA DE FIGUEIREDO, HERMANO PEREIRA DA SILVA, ANA CRISTINA DE 

MORAES, ELI RODRIGO GONÇALVES, ESTEVINA DE OLIVEIRA PEIXOTO, 

ROSILENE GENEROSO PADILHA, LUCINEIDE CARVÁRIO DA SILVA, ODAIR 

JESUS DO NASCIMENTO, RENATA SEBASTIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- OAB:6944, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - 

OAB:8.495/MT

 Impulsiono esses autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias da petição de fls.m 192-209.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943017 Nr: 56335-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ANGELA VICARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878822 Nr: 16019-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA PEREIRA DE MIRANDA, BENEDITA TENUTES 

DA COSTA, AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, NEIRES RIBEIRO 

DO NASCIMENTO, LOIDE DE JESUS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBEIRO OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 864026 Nr: 4844-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO MOREIRA

 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 - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919301 Nr: 42970-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANETTE BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 379376 Nr: 15522-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GRANCONATO 

CONCATO - OAB:11244, MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - 

OAB:7373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 437103 Nr: 15199-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON CASTRO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952823 Nr: 1406-28.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO FOGAÇA DA SILVA, MÁRCIO BATISTA, PAULA 

CORREA DA COSTA, ADIENES AUXILIADORA DA SILVA, ANA LUZIA 

RODRIGUES VIEIRA, SANDRO MARCOS BARROS, KARINA FRAGA DE 

SOUZA, CLEIA MARCIA TAVEIRA DE ANDRADE, TATHIANNE MARA 

VINHAL DE OLIVEIRA SILVA, NILCE MARIA DE SOUZA, BARBARA 

CRISTIANE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815517 Nr: 21962-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E 

TRANSPORTE ROD. DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. 

FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAMASCENO PERES - 

OAB:12553/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:219770, LUCIANA 

REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROC. 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.: 901447 Nr: 30916-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIA MALUF SOUZA, OTAVIO RIBEIRO CHAVES, 

ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA, SOLANGE APARECIDA ARROLHO DA 

SILVA, SELMA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI KIRSCH, SANDRA 

RAQUEL DE ALMEIDA CABRAL HAYASHIDA, TAISIR MAHMUDO KARIM, 

TANIA MARIA MACIEL GUIMARÃES, VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA, 

VILMA BARRETO VILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS- PROC. ESTADO - 

OAB:7718-B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901960 Nr: 31306-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DE SOUZA BENEVIDES, ODAIR RAMOS, 

WINDSOR ROBSON GERALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA N. DE MOURA - 

OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883209 Nr: 18679-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE DE JESUS LIMA, MARIA IVANA VIEIRA 

SILVA, ANGELA CRISTINA PEREIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:OAB/MT 6270

 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.: 879042 Nr: 16187-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROGERIO PANTAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859553 Nr: 1382-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE GREVE

 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:

 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.: 270837 Nr: 2751-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO 

- OAB:7373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - PROCURADORIA GERAL FEDERAL - OAB:3650-MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001431-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNI BRAGA DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação 

por ausência superveniente de interesse processual em relação ao pedido 

de licenciamento do veículo, bem como acolho a preliminar de carência de 

ação por inadequação da via eleita quanto ao pedido de anulação das 

multas. Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, 

Julgo Parcialmente Procedente o presente writ, para tão somente 

consolidar os termos da decisão inaugural que concedeu a liminar, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de praxe. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003697-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Com essas considerações, e tudo o mais que consta nos autos, 

nos termos do artigo 487, inc. III, do Código de Processo de Civil, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo, em face da decadência. Isento de custas 

e honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se os presentes autos com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004123-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

impetrante (Id.11895626), para que produza seus efeitos legais (art. 200, 

parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021380-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GAMA CORREA MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT0014442A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da Agencia Fazendária (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar a falha que obsta o 

regular andamento do feito, efetuando o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça, sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, inciso II 

c/c § 1º, do CPC. 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: 1003319-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA QUEIROZ MONTEIRO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CARDINALI AERE OAB - MT24387/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

impetrante (Id.11835855), para que produza seus efeitos legais (art. 200, 

parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002676-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA DE FRANCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

impetrante (Id.11819890), para que produza seus efeitos legais (art. 200, 

parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027952-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

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: 

1027952-35.2017.8.11.0041 AUTOR: CARLA ANDREA SILVA OLIVEIRA 

RÉU: ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR, ESTADO DE MATO 

GROSSO, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos e etc. Trata-se de 

Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer para 

Internação Compulsória c/c com Pedido de Antecipação de Tutela proposta 

por Cala Andrea Silva Oliveira em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Cuiabá com vista à imediata internação do Sr. Antônio Calor 

Alves da Silva em estabelecimento hospitalar/clínico para tratamento 

apropriado à atender sua necessidade. In casu, constata-se que o Estado 

de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, prestaram as devidas 

informações ao caso em tela, informando que o CIAPS Adauto Botelho se 

limita exclusivamente ao tratamentos de pacientes com transtorno mental e 

em estado de surto psicótico, não sendo destinada a pacientes com 

dependência químicas ou substancias psicoativas, eis que o órgão 

competente para dar o tratamento adequado ao interessado é o CAPS AD. 

Desse modo, analisando as circunstâncias que indicam que o autor é 

portador de transtornos metais e comportamentais devidos ao uso 

continuo de múltiplas drogas, determino a intimação pessoal do Diretor do 

Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, agende avaliação psiquiátrica do paciente, informando estr Juízo a 

data e horário da avaliação. Intimação deverá ser realizada neste 

endereço: Avenida Emanuel Pinheiro Silva, número 728, bairro Boa 

Esperança, com o telefone pra contato (65) 36611801. Em razão da 

natureza de urgência da decisão, sirva-se esta decisão como mandado, 

devendo ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista. Cumpra-se com 

urgência, expedindo-se o necessário. Após, renove-se a conclusão. 

Cuiabá-MT, 12 de março de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005528-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

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: 

1005528-62.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: PRODUCAMPO INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DE 

RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO 

GROSSO, SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO, GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Não obstante os termos do pedido de 

reconsideração formulado pela impetrante, mantenho incólume a decisão 

que deferiu parcialmente a liminar no nascedouro destes autos, a qual bem 

subsiste por seus próprios fundamentos. Destaco, por oportuno, que nova 

e eventual ameaça ao direito tutelado pode dar ensejo a uma nova 

impetração, mas não ao pedido de reconsideração, nos moldes em que 

formulado. Intime-se. Cuiabá, 12 de março de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036650-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

E. E. D. A. (REPRESENTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Sentença: Com essas considerações e, em consonância com o 

parecer ministerial lavrado nos autos, reconheço a inadequação da via 

eleita, com fulcro no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, julgo extinto o 

processo, sem apreciação do mérito, denegando a segurança; e via de 

consequência, revogo a liminar deferida no ID. 11424400. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de praxe. P.R.I. Juiz de Direito OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 903669 Nr: 32599-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Anulatória nº 32599-95.2014.811.0041

Requerente: HSBC Seguros (Brasil) S/A

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Considerando que no curso do presente feito sobreveio modificação de 

competência absoluta do juízo, decorrente da criação da Vara 

Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ordeno às 

partes que informem se o débito objeto da presente ação foi inscrito em 

dívida ativa, indicando o número da CDA e da respectiva Execução Fiscal, 

caso ajuizada.

Tal informação é de suma importância, na medida em que compete à Vara 

Especializada de Execução Fiscal processar e julgar as ações relativas 

aos débitos inscritos em dívida ativa (TJMT - CC 37907/2016), sendo 

imperiosa a remessa dos autos ao referido juízo em tal hipótese, por força 

do disposto na parte final do artigo 43 do Código de Processo Civil.

Diante do depósito integral e em dinheiro do valor do débito em discussão, 
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defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão de sua 

exigibilidade, com fundamento no artigo 151, II, do Código Tributário 

Nacional e na Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Em face 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.

Cuiabá, 9 de março de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 900955 Nr: 30537-82.2014.811.0041

 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: CEREALISTA AGRIPEC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL - 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B TEIXEIRA- PROC ESTADO - OAB:5735

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, concedo o mandado de 

segurança, para determinar à autoridade coatora que remeta os débitos 

relativos ao parcelamento vencido nº 10563488 à PGE/MT, para fins de 

parcelamento, nos moldes da Lei Estadual nº 10.026/13.Cumpra-se 

imediatamente o disposto no artigo 13 da Lei nº 12.016/09.Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie.Decisão sujeita ao reexame 

necessário, por força da disposição específica prevista no artigo 14, § 1º, 

da Lei nº 12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste 

juízo.P.R.I.C.Cuiabá-MT, 9 de março de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865895 Nr: 6289-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 900449 Nr: 30163-66.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA MADERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH DALL ONDER - 

OAB:16768/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo CivilCondeno a 

Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, 

além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado 

da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, 

§ 3º, do diploma processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 9 de março de 

2018PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1047985 Nr: 45419-15.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE LAET FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

“Não há que se falar em maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil 

quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com 

clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o 

magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos 

deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02/09/2010, DJe 15/09/2010). Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, REJEITO-LHES, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cuiabá, 9 de março de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 239281 Nr: 8134-03.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO VITORIA DO XINGU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPAER - EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL APARECIDA PEREIRA - 

OAB:12876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR ARGUELHO 

- OAB:4242-A/MT, ENY RIBEIRO SOARES - OAB:1281/MT, JOSE 

RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557 MT, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, TONY KLEBER GONSALES - 

OAB:13526

 TERMO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS

Nesta data, venho reduzir a termo as penhoras em desfavor da exequente 

EXPRESSO VITÓRIA DO XINGÚ LTDA, efetivada através dos Ofícios 

abaixo descritos:

OFÍCIO Nº 4023/2017, expedido em 17/08/2017, pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de CASCAVEL-PR - PROJUDI - Processo: 

0001466-19.1998.8.16.0021 - Cumprimento de Sentença - Exequente 

MAYARA FELIX DOS SANTOS - Executados EXPRESSO VITÓRIA DO 

XINGÚ LTDA E VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA - até o 

montante exequente de R$ 293.862,76 (duzentos e noventa e três mil, 

oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos) referente 

aos honorários sucumbenciais e, R$ 440.794,14 (quatrocentos e quarenta 

mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos) referente 

aos honorários contratuais.

OFÍCIO Nº 5.465/2017, expedido em 07/11/2017, pelo Juízo da 2ª Vara 

Cível da Comarca de CASCAVEL-PR - PROJUDI - Processo: 

0009068-07.2011.8.16.0021 - Cumprimento de Sentença - Exequente 

MANUELROS ORTIS JUNIOR - Executados - ARNO KLIEMANN E 

EXPRESSO VITÓRIA DO XINGÚ LTDA - no valor de R$ 84.961,20 (oitenta e 

quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061488 Nr: 51627-15.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ESPOLAR MELO, NILTON CEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980865 Nr: 14505-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 809018 Nr: 15493-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JACINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:

 Ante o exposto, reconheço ex officio a decadência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e da taxa 

judiciária, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 838725 Nr: 43310-96.2013.811.0041

 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: BENDIX BENEDITA FERREIRA DA SILVA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERAO - 

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 que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.Cuiabá, 12 de março 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 895198 Nr: 26644-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL LAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:20.261-B, MARCELO DE OLIVEIRA VIANA - OAB:22796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170

 Ação Obrigação de Fazer n.º 26644-83.2014.811.0041 – Cód. 895198

Requerente: Rafael Land.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Assunto: BLOQUEIO JUDICIAL PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO

Vistos e etc.

Cuida-se de bloqueio de valores realizado via sistema BACENJUD na conta 

única do ente público – requerido no valor de R$ 178.416,00 (cento e 

setenta e oito mil e quatrocentos e dezesseis reais) para aquisição do 

medicamento pleiteado no processo.

Ad cautelam, entendo necessário que antes de disponibilizar, o valor 

bloqueado ao FORNECEDOR do medicamento, cujo o numerário já se 

encontra bloqueado nos autos, intime-se a SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE para que possa prestar as informações pertinentes em relação a 

aquisição do medicamento, como forma de evitar gastos vultuosos aos 

cofres públicos, vez que erário possui ferramentas para adquirir 

medicamentos de alto custo com preços mais acessíveis.

Consigno o prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas para 

resposta.

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de matéria que envolve saúde.

 Cuiabá-MT, 09 de março de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1004302 Nr: 25270-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO BOM DESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 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 honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, com 

fundamento no artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I. Cuiabá, 12 de março 

de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 216812 Nr: 25554-55.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHALIL MIKHAIL MALOUF, GEORGES MIKHAIL 

MALOUF, MIGUEL BENEDITO MALOUF, MARCOS ANTONIO MALOUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E, MÁRCIA REGINA 

SANTANA DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO
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 Vistos.

Ante o teor da certidão de óbito de fls. 525, intime-se o patrono do de 

cujus para que promova a habilitação de seus sucessores, na forma da 

lei.

Visando assegurar a celeridade na tramitação do feito, determino a 

remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do valor devido, 

nos moldes da sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001191-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES LEITE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001191-64.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA APARECIDA SOARES LEITE 

RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos e etc. DEFIRO o pedido de suspensão do feito formulado no id. 

10658940, a contar da publicação desta decisão. Apesar de intimado, o 

Estado de Mato Grosso em nada se manifestou. Decorrido o prazo de 

suspenção do feito, intime-se a parte autora para impulsionar o feito, 

requerendo o que entender de direito. Às providências. Cuiabá-MT, 12 de 

março de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033265-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353/O (ADVOGADO)

GEISA VIEIRA ESPINDOLA OAB - MT19628/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo 

e Tributário (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: 

1033265-74.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SAO MATEUS LTDA IMPETRADO: GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE 

E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO Vistos. 

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por 

Hospital e Maternidade São Mateus Ltda. em face de ato supostamente 

ilegal praticado pelo Gerente da Gerência de Controle e Tramitação de 

Processos Administrativos Tributários. Aduzem, em síntese, o 

cerceamento de defesa em âmbito administrativo, ao argumento de que os 

requerimentos de revisão de lançamento de créditos tributários interpostos 

não foram admitidos, sob a alegação de não cabimento de tais pedidos em 

relação a débitos já abrangidos por discussão judicial. Aduz que não 

possui ação judicial que abrange os créditos tributário discutidos nos 

presentes, sendo que o Mandado de Segurança de nº 

17032-58.2013.811.0041 em trâmite neste juízo, refere-se exclusivamente 

aos débitos do período de 03/2001 a 03/2013. Em razão do exposto, 

pugnam pela concessão de liminar para determinar a admissibilidade dos 

recursos administrativos e a consequente suspensão da exigibilidade dos 

respectivos créditos tributários. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Para a concessão de liminar em mandado de segurança, a legislação de 

regência exige a comprovação da coexistência pacífica de dois requisitos, 

a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Conforme relatado, a 

controvérsia a ser dirimida no caso em apreço consiste em apurar a 

eventual ilegalidade do ato imputado à autoridade coatora, consistente na 

inadmissibilidade dos pedidos de revisão de lançamento, sob a alegação 

de não cabimento de tais pedidos em relação a débitos já abrangidos por 

discussão judicial. O art. 1.033, § 8º, II, alínea “b”, do RICMSMT, estabelece 

que: “Art. 1.033 Quando o ato processual tiver que ser praticado em 

determinado prazo, por meio eletrônico, este será considerado tempestivo 

se efetivado até as 23h59min do dia do vencimento, considerado o horário 

vigente na capital mato-grossense. (...) § 8° Ocorre a desistência do 

pedido de revisão ou do recurso voluntário: (...) II – tacitamente: (...) b) 

pela propositura de ação judicial relativa à mesma matéria, objeto do 

processo administrativo;” Nota-se que ocorre a desistência tácita da 

defesa ou do recurso administrativo quando o contribuinte promove ação 

referente à mesma matéria objeto da discussão administrativa. No entanto, 

verifica-se dos autos que a impetrante comprovou pelos documentos 

colacionados à inicial e à sua emenda, que o Mandado de Segurança de 

nº 17032-58.2013.811.0041 refere-se exclusivamente aos débitos do 

período de 03/2001 a 03/2013, ou seja, não coincidem com os débitos que 

foram objeto do pedido administrativo de revisão de lançamento (período 

de 05/2013 até 07/2014). Nesse passo, tendo em vista que os créditos 

tributários discutidos no presente Mandado de Segurança não foram 

objeto de impugnação na via administrativa e de ação judicial, a 

manutenção do indeferimento dos pedidos de revisão sob este 

fundamento não merecerem prosperar. Outrossim, a inadmissão de tais 

pedidos de revisão de lançamento sem facultar o prévio exercício do 

contraditório e da ampla defesa, se revela como medida extrema e 

prejudicial à regular continuidade das atividades comerciais da impetrante, 

demonstrando a existência do fumus boni juris capaz de autorizar a 

concessão da liminar almejada. Vislumbro, portanto, o pressuposto do 

relevante fundamento exigido pela Lei nº 12.016/2009, necessário para 

ensejar o deferimento da liminar pleiteada, assim como o periculum in mora, 

visto que os débitos que foram objeto do pedido de revisão poderão ser 

encaminhados para a Procuradoria Geral do Estado com a consequente 

Inscrição em Dívida Ativa. Isto posto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para 

determinar o recebimento e processamento das revisões administrativas 

de nºs 232443/2017, 5232470/2017, 5228984/2017, 5232520/2017, 

5235809/2017, 5234710/2017, 5234730/2017, 5234756/2017, 

5234764/2017, com a consequente suspensão da exigibilidade de 

referidos créditos tributário, até o julgamento da demanda. Notifique-se a 

autoridade coatora para que preste informações em 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de 

direito público interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial, sem 

documentos, para, querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer 

ministerial. Cuiabá, 12 de março de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002380-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASTO DOUGLAS NASCIMENTO FERREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

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: 

1002380-43.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: BASTO DOUGLAS 

NASCIMENTO FERREIRA IMPETRADO: ARNON OSNY MENDES LUCAS 

PRESIDENTE DO DETRAN/MT Vistos e etc. Basto Douglas Nascimento 

Ferreira impetrou Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar contra 

ato arbitrário do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso, postulando, em síntese, que a autoridade coatora 

se abstenha de vincular multas ao veiculo, para efetuar o licenciamento de 

2018. Intimado a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para providenciar juntada do comprovante de pagamento do 

IPVA e Seguro Obrigatório do veículo descrito na inicial. Todavia, foi 

certificado o decurso de prazo, sem qualquer manifestação do impetrante. 

É o relatório. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 222 de 472



assim o regular prosseguimento da ação. Como relatado, este Juízo no (Id. 

11613985) determinou a intimação do impetrante, para manifestação sob 

pena de indeferimento da inicial nos moldes do art. 321, paragrafo único 

do NCPC. A certidão de (Id. 12101228) 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, III, do Código de Processo 

Civil. Pelo exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com 

fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 12 de março de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001406-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO COELHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

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: 

1001406-06.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JOSE MARCIO COELHO 

IMPETRADO: ARNON OSNY MENDES LUCAS PRESIDENTE DO DETRAN/MT 

Vistos e etc. José Márcio Coelho impetrou Mandado de Segurança Com 

Pedido de Liminar contra ato arbitrário do Presidente do Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, postulando, em síntese, 

que a autoridade coatora se abstenha de vincular multas ao veículo, para 

efetuar o licenciamento de 2018. Intimado a parte autora para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para providenciar juntada do 

comprovante de pagamento do IPVA e Seguro Obrigatório do veículo 

descrito na inicial. Todavia, foi certificado o decurso de prazo, sem 

qualquer manifestação do impetrante. É o relatório. 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 no (Id. 11473933) determinou a intimação 

do impetrante, para manifestação sob pena de indeferimento da inicial nos 

moldes do art. 321, paragrafo único do NCPC. A certidão de (Id. 12101223) 

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, III, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

respectivas baixas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 12 de março de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 817489 Nr: 23918-73.2013.811.0041

 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: ANTONIO FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:17.376-B

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 2.458,39 (dois 

mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos), 

referente ao fornecimento dos suplementos denominado “NUTREN ACTIVE 

E SUSTAGEM, além de Fraldas Geriátricas”, para 03 (três) meses de 

tratamento, necessários para a manutenção de sua saúde, devendo o 

valor ser transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da 

fornecedora do medicamento Drogaria Rosário S/A, (Banco Santander, 

Agência: 3035, Conta Corrente: 130000346, CNPJ: 00.447.821/0049-15)O 

autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se a 

PGE e a parte autora. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 377909 Nr: 14211-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR LOURIVAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 323,82 

(Trezentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos), referente ao 

custeio do medicamento denominado “SERETIDE (Xinofoato de Salmeterol + 

Propionato de Fluticasona)” referente a 03 (três) meses de tratamento, 

devendo o valor ser transferido da Conta Única do Estado para a conta 

corrente da fornecedora Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico 

(Banco do Brasil, Ag: 4205-6, C.C: 2739-1, CNPJ: 03.533.726/0001-88), 

que é a empresa que apresentou o orçamento menos dispendioso (fl. 

244-v).O autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se a PGE e a parte autora. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883634 Nr: 19002-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA REGINA MAZETO DE CARVALHO, 

CARMEM APARECIDA LISBOA VISCARDI DA SILVA, DEIZE DE JESUS 

GOMES DE CARVALHO, GLEIDE MARIA GARCIA GONÇALVES PICHININ, 

IRMA DE SOUZA BATISTA, IRMA FUZARO LIMA, NILDÉIA MATOS DE 

CARVALHO, IVANIR CASSIA BEGA CARDOSO TERRA, MARIA DE FÁTIMA 

DA SILVA, MARIA IRIA GONÇALVES FERNANDES, PENHA BATISTA DA 

SILVA, ZAQUEU DOBELIM MOUCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15.989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870149 Nr: 9691-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA BOSCARATO MENDES DE QUEIROZ POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959705 Nr: 4667-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERBAL BETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 10.626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946402 Nr: 58273-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAN REMO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006105-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1006105-40.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

do provimento antecipatório para o fim de ser determinado aos Requeridos 

que procedam com todos os meios necessários para que o Requerente 

seja encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista (ID nº 12155517). Aduz, em síntese, que está internado no 

Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá, em estado gravíssimo, após sofrer 

um grave acidente automobilístico, colisão com um cavalo e posterior 

queda de motocicleta, ocasionando um Traumatismo Crânio Encefálico 

Grave (CID-10 SO68), necessitando ser encaminhado com urgência para 

Unidade Terapia Intensiva (UTI) devido à gravidade do seu estado de 

saúde. Pontua que o pedido de Internação em leito de UTI foi feito para a 

Central de Regulação de Urgência e Emergência, estando o paciente 

regulado, mas até o momento ele permanece aguardando por falta de 

vagas na rede pública. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente, bem como pugna pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. 

Primeiramente, quanto à gratuidade da justiça, o Egrégio Tribunal deste 

Estado, atendendo decisão do Conselho Nacional de Justiça, mais 

especificamente, no Procedimento de Controle Administrativo nº 165 do 

CNJ, que normatizou a matéria, prescrevendo ser o juiz da causa a 

autoridade competente para decidir sobre o aludido pedido, o que foi 

informado por meio do Oficio Circular nº 03/2007/mccs/TJMT. Na hipótese, 

encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão da justiça 

gratuita. No mais, verifico que os direitos aqui em debate são de natureza 

indisponível, ou seja, insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque 

dispenso a remessa deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do 

ofício-circular nº 05/2016/NUPMEC-PRES relativo ao art. 334 e parágrafos 

do CPC/2015. Para a concessão da tutela antecipada de urgência se faz 

necessário se comprovar a evidência da probabilidade do direito, 

conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 

do CPC/2015). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial 

admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In 

casu, o pedido de tutela provisória visa que os Requeridos procedam com 

todos os meios necessários para que o Requerente seja encaminhado 

imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, nos 

termos da prescrição fornecida pelo médico especialista (ID nº 12155517). 

Para tanto, instruiu a inicial com documentos importantes, no caso a 

prescrição de médico especialista, tudo em atendimento do disposto no 

art. 1º e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. Pois bem. É de sabença geral 

que a Constituição Federal, na dicção dos arts. 6º, 196 e 197 e, ainda, o 

art. 2º da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde como um dever do Estado a 

todos, inclusive às pessoas que não podem arcar as despesas com 

medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu próprio 

sustento e ao de sua família. O entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso pode ser expresso no voto do 

julgamento cuja ementa transcreve-se: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - 

DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - 

INTERNAÇÃO EM UTI - NECESSIDADE COMPROVADA - MULTA 

COERCITIVA - EXCLUSÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA 1. A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o 

Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover 

as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que 

constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras 

providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes 

federados fornecê-los e custeá-los. 2. Deve ser excluída a multa diária, 

ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela 

específica no plano prático. 3. Recurso desprovido. Sentença 

parcialmente retificada”. (Apelação / Remessa Necessária 3066/2017, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO 

– CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO 

STJ - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI - 

DEVER DE TODOS OS ENTES ASSEGURAR À POPULAÇÃO - 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – 

EC Nº 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS 

PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – 

HONORÁRIOS INDEVIDOS – MULTA EXTIRPADA EM SEDE DE REEXAME 

NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. (...) O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, o que inclui os Municípios. Com o 

advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, 

equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, 

deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente 

deste Tribunal (RAC nº 33060/2014). Considerando que o § 5º, do art. 

461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de 

coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo 

que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, 

deve ser extirpada a multa cominatória”. (Apelação / Remessa Necessária 

138813/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015) – Destacamos. Com 
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efeito, mister ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa 

humana, cujo direito é inalienável e superior a qualquer espécie de 

restrição legal e administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre 

de Moraes acerca do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A 

dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente 

e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 

por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável 

que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 

excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos”. (Constituição do 

Brasil Interpretada, 4ª edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo 

relatório/atestado médico que instruiu a inicial (ID nº 12155517), sendo o 

mesmo emitido pelo médico especialista, Dr.ª Eloisa Curvo, não resta 

dúvida quanto à doença que o Autor possui, tampouco a urgência da 

necessária realização do tratamento médico pretendido, bem como da 

urgência da sua transferência para o leito de UTI pleiteado, motivo mais do 

que suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização 

orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo que não pode o 

Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um 

doente, interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico. 

Assim, em obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, 

cumpre ao Estado assegurar ao paciente o tratamento médico necessário 

a uma sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário 

do próprio direito à vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça tem decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. 

AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa determinação 

constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a implantação de 

políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, 

bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção 

e recuperação (CF/88, art. 196). 2. O não preenchimento de mera 

formalidade – no caso, inclusão de medicamento em lista prévia – não 

pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a 

portador de moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva 

necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto capacitado. 

Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no sentido de, 

considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas 

o cumprimento de obrigação que a própria Constituição Federal lhe 

reserva, não se evidencia plausível a alegação de que o cumprimento da 

decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos. 4. Agravo 

Regimental não provido”. (AGRG 2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON 

VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004). Logo, não há que se olvidar que, para fazer 

valer o Estado Democrático de Direito, entre o interesse do Estado 

(genérico) e o direito fundamental à saúde, é inevitável a opção pela 

garantia da vida do cidadão. Deste modo, à vista do exposto, sobejam 

presentes os requisitos da tutela de urgência, sendo dever deste 

magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante a 

fundamentação supra, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado 

para determinar aos Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de 

Cuiabá que, de forma incontinenti, cumpram com a sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja fornecido IMEDIATAMENTE uma 

vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI ao Requerente João Augusto 

de Oliveira, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista 

(ID nº 12155517), em hospital deste Estado que possua condições para o 

seu tratamento, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o 

art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, sem qualquer custo 

para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. 

Ante a demasiada urgência que o caso denota, defiro o pedido do Autor, 

determinando que proceda com a juntada aos autos do instrumento de 

procuração, bem como do laudo e exames médicos realizados, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência 

tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens 

judiciais. Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da liminar (art. 537, 

CPC/2015). Intimem-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município 

de Cuiabá para que cumpram a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-os pessoalmente para, querendo, apresentarem as 

suas defesas, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. 

Com a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

conclusos para sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de 

Controle Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos 

da Lei nº 1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como 

alvará de gratuidade. Nos termos da recomendação exarada pelo 

Conselho Nacional de Justiça na inspeção realizada neste Estado, serve a 

presente decisão como MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, 

inclusive por Oficial Plantonista. Cuiabá/MT, 12 de março de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002009-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. G. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LÍGIA CALLEJAS REICHERT OAB - MT19673/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1002009-50.2016.8.11.0041 (PJE 

3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. Trata-se de pedido de bloqueio 

formulado pela autora IGOR JOSÉ GONÇALVES MARTINS (ID n°. 

11803549), (CPF: 053.492.581-25), menor impúbere representado neste 

ato por sua genitora Sra. Luciana Gomes Gonçalves Martins (CPF n°. 

910.205.811-15), na importância de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e 

cinquenta reais), referente ao custeio do fornecimento de insumos (ID n° 

11803601) para a manutenção de sua saúde, devendo o valor ser 

transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da 

fornecedora dos insumos Medtronic Comercial Ltda - (Banco do Brasil – 

Ag. 3344-8, Conta corrente 1489-3, CNPJ n°. 01.772.798/0002-33). O ente 

público, por meio da PGE e do Secretário de Saúde, foi intimado 

pessoalmente para que providenciasse o cumprimento da decisão, mas 

quedou-se inerte, assim, tem se tornado regra os descumprimentos das 

ordens judiciais, sendo possível o seu cumprimento apenas com o 

bloqueio nos numerários. Em síntese, é o relato. Fundamento. Decido. Pois 

bem. A desobediência à ordem legal de funcionário público constitui CRIME 

DE DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 330 do CP. Destarte, a Lei Federal 

nº 1.079/50 dispõe que: Art. 12. São crimes de responsabilidade contra as 

decisões judiciárias: 1) impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, 

mandados ou decisões do Poder Judiciário. É inconcebível a recalcitrância 

do Requerido em obedecer à ordem judicial; tal medida constitui um açoite 

à Administração da Justiça e não coaduna com o Estado Democrático de 

Direito. Impõe-se, portanto, o cumprimento imediato da ordem, com 

responsabilização das referidas autoridades pelo seu descumprimento, 

máxime considerando-se que houve tempo mais do que hábil para que o 

ENTE PÚBLICO a cumprisse. Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, 

de medida que vise garantir a satisfação do direito assegurado 

cautelarmente ao Requerente nesta ação, velando-se, assim, pelo 

princípio constitucional do devido processo legal na perspectiva 

processual, corporificado na garantia plena de acesso a uma ordem 

jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela jurisdicional e com 

isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para tanto, observamos 

que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos que permite ao 

Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 
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adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, a 

requerida mesmo intimada para cumprir a decisão provisória, não o fez, o 

que reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam eficácia a 

decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários públicos 

para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde do requerente). Assim, 

justifica-se a constrição de valores nos cofres públicos em favor da 

empresa fornecedora dos insumos nos termos das receitas e relatório 

médicos e orçamento, ID n°.11803601. ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO: Que se proceda ao BLOQUEIO via 

BACEN JUD, do valor total de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta 

reais), referente ao custeio do fornecimento de insumos (ID n° 11803601) 

para a manutenção de sua saúde, devendo o valor ser transferido da 

Conta Única do Estado para a conta corrente da fornecedora dos insumos 

Medtronic Comercial Ltda - (Banco do Brasil – Ag. 3344-8, Conta corrente 

1489-3, CNPJ n°. 01.772.798/0002-33). O autor fica obrigado a prestar 

contas no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a PGE e a parte autora. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 20 de Fevereiro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009256-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO PRETTO (EXECUTADO)

GPEL-PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EXECUTADO)

BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA (EXECUTADO)

VALDIVIA MARIA FRIEDRICH PRETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTOPHER FALCAO OAB - RS54205 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. 1. Diante do pleito de id nº 5538419 e documentos que o 

acompanham, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito. 2. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 24 

de maio de 2017. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501517-52.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDO ROSA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ DESPACHO Numero do 

Processo: 0501517-52.2015.8.11.0041 EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL EXECUTADO: EVANDO ROSA GOMES VISTOS, ETC... Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, pretendendo receber crédito inscrito em Dívida Ativa 

– CDA(s) que anexou com a inicial, na qual foi determinado por este Juízo 

a citação do/a Executado/a, interrompendo-se o prazo prescricional, 

conforme o Art. 174 Parágrafo único, inc. I da Lei 5172/1966 – Código 

Tributário Nacional. Expedida a Carta Citação pela Secretaria deste Juízo, 

retornou ao Juízo SEM a efetivação da citação da/o Executada/o, segundo 

AR juntado aos autos. Em seguida, a Procuradoria Fiscal do Município 

requereu a citação do Executado, através de Oficial de Justiça. Eis o 

relato. DECIDO. Da análise dos autos, conquanto tenha requerido a citação 

pessoal do Executado por mandado, constata-se que a Procuradoria 

Fiscal do Município não depositou o numerário destinado à antecipação do 

custeio das despesas com o transporte do Sr. Oficial de Justiça até a 

presente data. Ressalta-se que, no processo de execução fiscal, é 

pacífico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que a isenção do pagamento de custas e emolumentos (Art. 39 da Lei 

6.830/1980), privilégio de que goza a Fazenda Pública, não dispensa o 

pagamento antecipado das despesas com o transporte dos Oficiais de 

Justiça, necessário para a prática de atos processuais executivos fora da 

Secretaria Judicial, já que as custas processuais não se confundem com 

despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não 

abrangidos pela atividade cartorial, estando a Fazenda Pública obrigada a 

antecipar o valor destinado ao custeio dessas despesas. Nesse sentido, 

após reiterados julgamentos, foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça a 

SÚMULA 190, a saber: “Na execução fiscal, processada perante a Justiça 

Estadual, cumpre a Fazenda Publica antecipar o numerário destinado ao 

custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.” Ademais, 

o CPC/2015 passou a determinar em seu Art. 82, como regra, o dever das 

partes em prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, ex vi: “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da 

justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou 

requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início 

até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 

reconhecido no título.” (negritei e grifei). Destaca-se também que a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

nosso E. Tribunal de Justiça, através do Provimento nº 45/2011, de 

11/10/2011, o qual revogou o Provimento nº 43/2011, retornando o texto 

original do item 2.14.5.2 da Seção 2, Capítulo 14 da CNGC/MT, claramente 

determina que: “2.14.5.2 – As despesas com diligências dos Oficiais de 

Justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda Pública 

Federal e Municipal, por não constituírem custas ou emolumentos.” Por tais 

fundamentos, DETERMINO: I - INTIME-SE (PJe) a Fazenda Pública Municipal 

para antecipar o valor destinado ao custeio das despesas com o 

transporte do Sr. Oficial Justiça, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de 

aplicação do disposto no Art. 40 da L.E.F., SUSPENDENDO-SE O CURSO 

DESTA EXECUÇÃO FISCAL POR UM ANO. II - Efetuado o depósito, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o respectivo Mandado de Citação, 

entregando-se ao Sr. Meirinho para cumprir no PRAZO DE DEZ DIAS, sob 

pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 CP). III. Decorrido o 

prazo para o depósito da diligência do Sr. Meirinho acima, não havendo 

cumprimento pela Fazenda Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE imediatamente os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM 

ANO, anotando-se no Sistema PJE. Após o prazo da suspensão, DÊ-SE 

VISTAS à Fazenda Pública Municipal Exequente, para manifestar interesse 

no prosseguimento da execução fiscal, indicando bens e/ou suprindo 

informações necessárias à citação e ao prosseguimento, sob pena de 

ARQUIVAMENTO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IV. 

Decorrido o prazo para cumprimento do Mandado, com ou sem a sua 

devolução, certifique-se e voltem os autos à conclusão. Publique-se. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, 26 de setembro de 2017. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito PRN Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 
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seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). FIM

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012280-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS n. 001/2015-Gab., 

impulsiono presente feito para intimar a parte autora para, no 15 (quinze) 

dias, impugnar a Contestação. Cuiabá-MT., 12/3/2018 Janeide Neves

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 397915 Nr: 30857-11.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A, MASSIMO TACCHELLA, 

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA DINIZ, BERTRAND YVES DOUET, MARCO 

PATUANO, DOMENICO ANGOTTI, FABRIZIO RUTSCHMANN, FRUCTUOSO 

FERNANDO RIVERA, CARLOS EDUARDO MONTE ALEGRE TORO, JORGE 

ALBERTO FIRPO, MARCIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE BLANCO FARO 

VILARDO - OAB:173.913, ERNESTO JOHANNES TROUW - 

OAB:121095/RJ, FÁBIO FRAGA GONÇALVES - OAB:117404/RJ

 POR MEIA DESTA, INTIMA-SE A PARTE EXECUTADA PARA ASSINAR O 

TERMO DE NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA DE FLS. 74, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106375 Nr: 5494-42.1997.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR GOMES ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO, para 

devolução dos autos nº 5494-42.1997.811.0041, Protocolo 106375, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 31629 Nr: 1594-53.2013.811.0053

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DOS SANTOS SOUZA, JENILSON 

NUNES DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO DOS SANTOS SOUZA, Cpf: 

18174710159, Rg: 000.129, Filiação: Maria Izidoria de Souza Neves, data 

de nascimento: 03/04/1958, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

aposentado, Telefone 9983-1359. 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: TRANSPORTE DE ESPÉCIMES COM TAMANHO 

INFERIORES AO PERMITIDO POR LEI

Despacho: Vistos em correição.Proceda-se ao impulso, nos termos da 

certidão retro.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2018

Renata Maura P, S, Paim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 1567-94.1999.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JORGE LUIZ ALFONSO

FINALIDADE: Proceder a I N T I M A Ç Ã O do acusado JORGE LUIZ 

ALFONSO, Rg: 104.000 SSP MT Filiação: Alício Alfonso e Sueli Clara 

Alburquerque, data de nascimento: 03/03/1977, brasileiro, natural de 

Cuiabá-MT, Endereço: Rua das Abobreiras, qd. 05, lote 43, Bairro: 

Loteamento Rancho Alegre, Cidade: Campo Grande-MS, para que 

compareça, perante ao Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155, no próximo dia 23 de ABRIL de 

2018, às 13h30min, a fim de ser submetido a julgamento.

DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc; Ante a necessidade de readequação 

da pauta, redesigno a sessão de julgamento para o dia 23 de abril de 

2018, às 13h30min.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário".

ADVERTÊNCIAS: a) O não-comparecimento à audiência designada 

implicará em condução coercitiva, sem prejuízo das sanções penais por 

crime de desobediência; b) as eventuais justificativas de impossibilidade 

de comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da 

audiência; c) o não-comparecimento do(a, s) réu(s), sem justa causa, 

acarretará a decretação de sua revelia. 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, Sebastião do Espirito Santo junior, digitei.

Cuiabá - MT, 12 de março de 2018.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 70326 Nr: 4292-46.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALESSANDRO SALES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MOREIRA ARAÚJO 

- OAB:OAB/GO 21780, RENNAN DAMASIO MACHADO - OAB:OAB/GO 

31680, RUBENS VALIM FRANCO - OAB:6056-B

 Autos código nº 70326

Vistos etc;

RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa técnica, às fls. 

458, por próprio e tempestivo, em seus legais e jurídicos efeitos.
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Considerando que as razões recursais serão apresentadas na instância 

superior, conforme faculta o artigo 600, § 4º do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e 

julgamento do recurso.

Anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de março de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 426275 Nr: 1532-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 Vistos, etc.

Em face das informações contidas na manifestação ministerial de fls. 139, 

designo audiência de justificação para o dia 13/03/2018, às 14h00min.

Requisite-se o recuperando (CRC).

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 154343 Nr: 1701-38.2010.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SALES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Declaro remidos 81 (oitenta e um) dias da reprimenda imposta ao apenado.

Oficie-se conforme requerido na cota ministerial retro.

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 464311 Nr: 4222-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DEODATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Gilson Deodato da Silva, Cpf: 03783724163, Rg: 

20978391 SSP MT Filiação: Gildene Deodato da Silva, data de nascimento: 

05/04/1989, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), montador de 

estrutura metalica, Endereço: Rua Rondonópolis, Qda. 20, Casa 04- Casa 

de Recuperação Resgatados Por Cristo, Bairro: Novo Mato Grosso, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, Caput do CP, em conformidade 

com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153283 Nr: 1493-98.2003.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVANI BENJAMIM DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LOUREMBERGUE 

ALVES JUNIOR, para devolução dos autos nº 1493-98.2003.811.0042, 

Protocolo 153283, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 509998 Nr: 2720-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA GABRIELA LIMA 

PEREIRA - OAB:24423

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 2720-98.2018.811.0042 (CÓDIGO: 509998) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU:GILBERTO RODRIGUES DA SILVA 

Vistos etc. Havendo nos autos material probatório mínimo e potencialmente 

apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia oferecida pelo 

Ministério Público contra o acusado, uma vez que preenchidos os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex. Cite-se o acusado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação. Certificada a necessidade 

de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, 

com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar resposta. Havendo pedido de restituição, por ato 

ordinatório, ouça o Ministério Público acerca da necessidade de 

manutenção da apreensão, antes de encaminhar os autos conclusos ao 

gabinete. Observe-se que os documentos pessoais devem ser restituídos 

à parte independente de ordem, consoante item 7.20.1.2. Conste no 

mandado de citação que na hipótese de restituição de bens apreendidos, 

junto ao requerimento de restituição o réu deverá apresentar comprovante 

de propriedade e, tratando-se de veículo, documento atualizado que 

permita a sua circulação, para que o mesmo seja restituído, sendo que a 

restituição somente acontecerá após a manifestação do Ministério Público 

e mediante ordem expressa deste juízo, nesse sentido. CERTIFIQUE-SE se 

há laudo pericial a ser juntado nos autos e, caso positivo, junte-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2018. LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHO Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 477154 Nr: 16997-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS, JGADC, CJV, JRLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT

 Código nº. 477154DESPACHOVistos etc.INDEFIRO desentranhamento do 
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Inquérito Policial, já que o procedimento investigatório não constitui 

elementos de prova, mas sim de informações, logo é imprescindível para o 

esclarecimento da verdade real. [...]Assim, desarrazoada a preocupação 

da Defensoria Pública com o inquérito policial.No mais, atenta leitura dos 

autos demonstra nessa fase inicial a ausência de convicção que permitam 

absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do Código de Processo 

Penal-CPP).Designo o dia 20 de março de 2018, às 09h30min, para 

audiência de instrução e julgamento. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)

(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.Na audiência de instrução e julgamento 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, 

o(a)(s) acusado(a) (artigo 411 do CPP).Advirtam as testemunhas que a 

ausência ensejará na condução coercitiva, mediante requisição à 

autoridade policial ou oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio de 

força pública, além da multa prevista no artigo 458 e §2º do artigo 436 do 

CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do 

processo penal por crime de desobediência e condenação ao pagamento 

das custas da diligência (artigo 219, CPP).Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) que residem fora 

da Comarca pelo Juízo deprecado, intimando-se as partes de seu 

envio.Intime-se o Ministério Público, pessoalmente, nos termos do art. 41, 

IV, da Lei 8.625/93.Após cumprimento das terminações acima, vistas dos 

autos ao MP quanto ao pleito do réu Geovan, anexado às fls. 

517/517-vCumpra-se com urgência.Às providências.Cuiabá/MT, 9 de 

março de 2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 513378 Nr: 5996-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->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, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15616

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - 

OAB/MT 15616 DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 07/05/2018 ÀS 14:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 513378 Nr: 5996-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->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, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15616

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ARY DA COSTA CAMPOS - OAB/MT 16944 

DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O 

DIA 07/05/2018 ÀS 14:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 346739 Nr: 7303-05.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA SOUZA CASTRO DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kadum rondon da silva - 

OAB:14276-E, KARLOS LOCK - OAB:16828, MARCO ANTONIO DIAS 

FILHO - OAB:15553, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401

 Intimo o Advogado Constituído pela acusada para se manifestar na fase 

do artigo 402 do CPP, no prazo legal.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 422922 Nr: 28585-31.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ARAUJO BAPTISTA, ERLEN 

LEANDRO VASCONCELOS, VILMAR ARAUJO MENDONÇA, MAIKON 

DOUGLAS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 (...) Trata-se de um pedido de substituição de medida cautelar, formulado 

pelo representante da Defensoria Pública em favor do acusado Maikon 

Douglas Alves dos Santos.Ressalta que o acusado exerce atividade lícita 

e possui endereço fixo. Assim a defesa solicita a substituição da referida 

medida cautelar. É o breve relatório.Decido.Analisando os autos nesta 

fase processual, estendo possível a substituição de medida 

cautelar.Assim, tendo em vista a comprovação de residência fixa e 

atividade lícita, entendo que não se faz necessário o monitoramento 

eletrônico.Ademais, em consulta ao sistema Apolo verifico que o acusado 

responde a outros processos, contudo não possuiu condenação em seu 

desfavor.Outrossim, para garantir a regular tramitação do processo e 

visando resguardar a instrução processual e a futura aplicação da lei 

penal, defiro o pedido de SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.Posto 

isto, determino que se retire a tornozeleira eletrônica do acusado MAIKON 

DOUGLAS ALVES DOS SANTOS, devendo ser cumprida as MEDIDAS 

CAUTELARES previstas no artigo 319 do CPP, incisos:I - comparecimento 

bimestral em juízo para justificar as atividades.IV - não se ausentar da 

Comarca sem comunicar o juízo.Entendo como necessária também a 

imposição da cautelar de comunicação obrigatória ao juízo acerca de 

eventual mudança de endereço do acusado, bem como não cometer novo 

delito, visando garantir a regular tramitação do processo, sob pena e no 

caso de descumprimento, lhe ser decretada a prisão preventiva.Para 

tanto, DETERMINO que se oficie a Central de Monitoramento Eletrônico do 

Fórum da Capital, para que proceda a retirada da tornozeleira do 

acusado.Expeça-se o necessário, dando ciência ao representante do 

Ministério Público.Considerando que na data designada para audiência 

nestes autos estarei afastada das minhas atividades, devidamente 

autorizada pelo TJMT, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/04/2018, às 15h45min.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 380087 Nr: 10406-35.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ANACLETO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOARIBE ADRIÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:3678/MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR 

o réu RAIMUNDO ANACLETO DUARTE, pela prática do crime previsto no 

artigo 157, § 2° I e II do Código Penal.Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção 

penal.A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 

(dez) anos de reclusão e pagamento de multa.O réu possui personalidade 

voltada à prática de ilícitos, eis que conforme se verifica na certidão 

acostada aos o acusado foi condenado nos autos 311/1991, junto a vara 

criminal da comarca de Jaciara, cuja sentença transitou em julgado em 

06/05/1991. Em que pese tal condenação não sirva para agravar a pena 

em face da reincidência, a considero como circunstância judicial 

desfavorável, razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal em 

04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.Não há atenuantes. Não 

há agravantes.Verifico a incidência de duas causas de aumento de pena, 

quais sejam as previstas no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal (violência 

exercida com emprego de arma e concurso de pessoas), causas estas 

que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) 

anos 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.Não há causas de 

diminuição da pena.Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do 

CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 20 (vinte) dias-multa, 

que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à 
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época dos fatos.Desta forma, encontro a pena definitiva em 06 (seis) 

anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.Por 

sua vez, o acusado Raimundo Anacleto deverá iniciar o cumprimento da 

pena em regime SEMIABERTO de acordo com o que preceitua o art. 33 § 

2º “b”, do Código Penal. .Publique-se, intime-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 

07 de dezembro de 2017.Suzana Guimarães Ribeiro Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 352140 Nr: 13497-21.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA ELKE FERREIRA, JOÃO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT

 Posto isto, atenta à ocorrência de Prescrição virtual, julgo extinta a 

punibilidade dos acusados Sebastiana Elke Ferreira e João Ferreira, que 

faço nos termos do artigo 107, IV, combinado com o artigo 109, V, todos 

do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.Sem 

custas.Certifique-se a Sra. Gestora quanto a existência de objetos 

apreendidos. Em caso positivo, comunique-se o trânsito em julgado da 

sentença ao MM Juiz Diretor do Fórum, para que adote as providências 

cabíveis, nos termos do artigo 1.478, da CNGC.Após o trânsito em julgado, 

comunique-se o cartório Distribuidor e ao Instituto de Identificação. Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe de 

praxe.Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.Cuiabá, 05 de março de 

2018.Suzana Guimarães Ribeiro Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77679 Nr: 11021-88.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN, para 

devolução dos autos nº 11021-88.2005.811.0042, Protocolo 77679, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 507534 Nr: 358-26.2018.811.0042

 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): JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ, JESSICA 

VASCONCELOS DE OLIVEIRA, JHEAN VICTOR SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10006/MT

 (...) Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet em desfavor dos denunciados. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02/04/2018, às 14:00 horas, para o 

interrogatório dos acusados, inquirição das testemunhas de acusação e 

defesa. Citem-se os acusados dos termos da ação e intimem-se da data 

do interrogatório. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o 

advogado constituído dos acusados, sendo esta via DJE. Notifique-se o 

Ministério Público. (...) DO INCIDENTE DE FALSIDADE: DESENTRANHA-SE o 

pedido de fls. 312/316, juntamente com os documentos que os 

acompanham (fls. 320/324) e o autue como incidente de falsidade. Já no 

incidente a ser distribuído/autuado, colha-se parecer ministerial, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas. Na sequência, ouçam-se as partes, 

iniciando-se pela defesa e depois o Ministério Público, no prazo sucessivo 

de 03 (três) dias, para prova de suas alegações. (...) Diante o exposto, 

INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO as prisões preventivas de 

JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ e JHEAN VICTOR SILVA 

NASCIMENTO. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506610 Nr: 45623-85.2017.811.0042

 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): JHORDAN BLENDO ALVES NUNES, 

GIVANILDO DA SILVA BENTO, CLEIDE PEREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7562/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos etc.

Considerando que a acusada Cleide foi apresentada neste juízo nesta 

data, às 18h09min, onde informou que foi transferida da Comarca de 

Rondonópolis para Cuiabá no dia 05/03/2018, DESIGNO para 13/03/2018, 

ás 17h, audiência de continuação para o interrogatório da mesma.

 Requisite-se a acusada.

Ainda, visando a celeridade processual, determino que os autos sejam 

encaminhados ao Ministério Público somente após a realização da 

audiência designada.

Além disso, ante a brevidade do interrogatório designado, não sendo 

possível a intimação dos patronos dos acusados via DJE, DETERMINO que 

a serventia entre em contato telefônico com os mesmos, intimando-os da 

solenidade designada.

Ademais, DETERMINO que se oficie ao juízo da 1ª Vara Criminal de 

Rondonópolis, solicitando a devolução da Carta Precatória, independente 

de cumprimento.

 As providências. Expediente necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 506608 Nr: 45621-18.2017.811.0042

 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 ARUÃ POMPEO AMORIM SOUZA, 

JOSEFER GONÇALVES DA SILVA, WENDER NASCIMENTO CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11323

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL ARUÃ POMPEO AMORIM 

SOUZA, Cpf: 04600620186, Rg: 2242030, Filiação: Albimarcia Aparecida 

Pompeo Amorim e Nivaldo Ribeiro Souza, data de nascimento: 07/12/1992, 

brasileiro(a), natural de Várzea Grande-MT, convivente, comerciante, 

Telefone 65993185404. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DA PESSOA QUALIFICADA NO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(s), do inteiro teor da denúncia, da qual 

segue cópia em anexo, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias (art. 55 da Lei nº 11.343/2006), sendo que em defesa 

preliminar, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar até o número de 5 (cinco) 

testemunhas (art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/2006). Não sendo 

apresentada resposta no prazo, será nomeado defensor dativo para 

oferecê-la (art. 55, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Despacho/Decisão: Vistos etc. Juntem-se as informações prestadas ao 

MD Relator do HC impetrado em favor do réu Josefer. Tendo em vista o 

teor do e-mail encartado à fl. 657, onde informa que o réu RAFAEL ARUÃ 

está INATIVO no Sistema Penitenciário, caso o mandado de notificação de 

fl. 636 seja negativo, determino, desde já, que se proceda a notificação do 

aludido denunciado por edital. Proceda-se a cobrança do mandado de fl. 

637, devidamente cumprido, no prazo de 24 horas, por se tratar de 

processo de réu preso. Caso o réu WENDER informe que deseja ser 

patrocinado pela Defensoria Pública, determino, desde já, a remessa dos 
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autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Às providências 

necessárias. 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, Rafael Cardoso de 

Barros Aguiar, digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 510863 Nr: 3524-66.2018.811.0042

 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): GEOVANI DE CARVALHO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O

 Vistos etc.

Juntem-se as informações prestadas ao MD Relator do HC impetrado em 

favor do réu.

Embora o réu discorde dos termos da denúncia, entendo que a dinâmica 

do evento descrito nela precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado e, tampouco, a ocorrência das hipóteses do 

art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste momento, o princípio do “in 

dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra o denunciado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/04/2018, às 

15:40 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o advogado do réu, 

via DJE. Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se a apresentação do acusado neste Juízo, para o ato.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 499336 Nr: 38453-62.2017.811.0042

 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): CHRYSTIAN KEVYN COELHO FONTES, 

CLAUDYA KEVINNYN COELHO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ivan Houklef - 

OAB:6.703 OAB/MT, ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - OAB:OAB/MT 6703, 

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - OAB:21880

 ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, 

bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, 

entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente ao réu 

CHRYSTIAN KEVYN COELHO FONTES, razão porque REVOGO o decreto 

de prisão preventiva e CONCEDO a liberdade provisória ao mesmo, 

submetendo-o às seguintes condições:1) Comparecer a todos os atos do 

processo (art. 319, VIII); 2) Não mudar de residência ou se ausentar da 

Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 

319, IV, CPP);3) Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc..) 

(art. 319, II, CPP); e4) Não se embriagar ou se apresentar embriagado 

publicamente.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA para que o acusado seja 

colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não se encontrar 

preso.No mais, aguardem-se os autos em cartório até a realização da 

audiência já designada à fl. 456.Às providências. Expediente 

necessário.Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 479740 Nr: 19513-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VITOR DE OLIVEIRA COSTA, LUANA 

PEDRITA DE CAMPOS BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUANA PEDRITA DE CAMPOS BARRETO, 

Cpf: 06438397121, Rg: 23903902, Filiação: Luciana Patricia de Campos 

Barreto e Denilson Benedito de Jesus Barreto, data de nascimento: 

06/10/1995, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, serviços 

gerais, Telefone 65 99249-4238. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) ACIMA NOMINADO(A) da sentença, 

para querendo recorrer ou não da r. sentença, bem como, para que 

manifeste se tem interesse na restituição de quaisquer bens ou valores 

por ventura apreendidos quando de sua prisão e em sendo positiva sua 

resposta, fica o réu intimado para comparecer, no prazo de 05 (cinco) 

dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia LUANA PEDRITA DE CAMPOS BARRETO e PAULO VITOR DE 

OLIVEIRA COSTA como incursos no artigo 33, caput, c/c 40, inciso III, 

ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c artigo 29, caput, do Código Penal (...)".

Despacho/Decisão: "(...) JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR os denunciados LUANA PEDRITA DE CAMPOS 

BARRETO... nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos 

da Lei n° 11343/2006, c/c art. 29, caput, do Código Penal (...) TORNO A 

PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de LUANA PEDRITA DE 

CAMPOS BARRETO,no patamar de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 

(dez) dias de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de 

multa em 190 (cento e noventa) dias, que atento ao art. 60, caput, do 

Código Penal e ponderando a situação socioeconômica da ré, fixo valor do 

dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos. Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa 

de liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Procedo a 

substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do 

Código Penal. onsiderando que a condenada responde o processo em 

liberdade e foi condenada a cumprir pena no regime inicial aberto, 

PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paula Gomes Araújo, 

digitei.

Cuiabá, 09 de março de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 319866 Nr: 19547-34.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOCK CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565-B

 Posto isso, reconheço a incidência da prescrição da pretensão punitiva 

para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Enock Cavalcante da 

Silva, qualificado nos autos, o que faço com fulcro no art. 107, IV c/c art. 

109, V e VI, todos do Código Penal Brasileiro, restando cancelada a 

audiência instrutória designada nos autos.Transitada em julgado e 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.P.R.I.C.
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11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 139779 Nr: 7137-12.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência de:

1) Envio da Carta Precatória para Comarca de Porto dos Gaúchos-MT, via 

malote digital código de rastreabilidade nº 81120183216744, com a 

finalidade de inquirição da testemunha arrolada pela Defesa, NICANOR 

ARAGÃO;

2) Distribuição em 09/03/2018, para a Vara Única, sob nº 

576-26.2018.811.0019, código 40695, bem como para acompanhar o 

trâmite da missiva naquele juízo (Audiência Instrutória designada para o 

dia 16 de abril de 2018, às 13h30min, conforme Despacho lançado na 

Carta Precatória, em 09/03/2018).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 114758 Nr: 2898-62.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO EDUARDO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 CERTIFICO que a presente tem como FINALIDADE: Intimação do advogado, 

Dr. Carlos Odorico Dorileo Rosa Junior, OAB/MT 13.822, para ciência da 

expedição da carta precatória a ser encaminhada ao Juízo da Comarca de 

Aragarças/GO para inquiriçao da testemunha, VALDEMIR NUNES DE 

SOUZA, arrolada pelo Ministério Público e, querendo, apresentar quesitos 

visando instruir aludida deprecata bem como, para, nos termos do art. 428 

do CPPM, apresentar alegações finais.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 326373 Nr: 6058-90.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT

 Vistos etc;

Diante da teor da certidão feita pela Sra Gestora Judiciária à fl. 111, 

designo nova audiencia de instrução e julgamento para o dia 09 de abril de 

2018, às 14:00h.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 479569 Nr: 19355-91.2017.811.0042

 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): EDUARDO HENRIQUE PINTO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:12333/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo o Patrono do acusado para, nos 

termos da audiência de folhas 227/228, e,em 03 dias, apresentar seus 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 365460 Nr: 5303-95.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETT DONIZETT OLEGÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ELIETT 

DONIZETT OLEGÁRIO, vulgo “ELIETINHA”, brasileira, solteira, faxineira, 

natural de Rondonópolis/MT, nascida em 21/02/1969, portadora do RG n° 

0774092-1 SSP/MT, filha de Paulo Olegário dos Santos e Celcine Olegário 

dos Santos, residente e domiciliada na Rua Caldas Novas, n. 25, quadra 

26, bairro Parque Geórgia (próximo ao mangueiral), em Cuiabá/MT, no 

patamar de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.Levado pelos 

mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 405 (quatrocentos e cinco) 

dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário 

mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária 

quando do efetivo pagamento.Tendo em vista que o Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, 

referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 

01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 

8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de 

acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.Por isso, 

atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 

387, § 2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código 

Penal e art. 42, da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO.Por fim, considerando que a sentenciada responde o 

processo em liberdade e o regime inicial foi fixado no semiaberto, 

PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso.DETERMINO a incineração da substância entorpecente 

apreendida.Por não haver outros bens e objetos apreendidos, DEIXO de 

deliberar a respeito.Por se tratar de processo que a condenada aguardará 

em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, DEIXO de 

determinar a expedição de Guia de Execução Provisória. Custas pela 

condenada não cobráveis no momento na forma do art. 98, §3º, do novo 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 09 de março de 

2018.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 463151 Nr: 2996-66.2017.811.0042

 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): TATIANE VENANCIO DIAS, BRUNO HENRIQUE 

ARCANJO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:12561/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do Prov. 52/2017/CGJ, intimo o advogado da acusada Tatiane 

Venancio Dias para, nos termos da certidão de folhas 280, interpor 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 366232 Nr: 6131-91.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IURY GUSTAVO RIBEIRO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de IURY 

GUSTAVO RIBEIRO FERNANDES, brasileiro, solteiro, panfleteiro, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 26/10/1994, filho de Onice Martins Ribeiro e 

Welington Fernandes, residente e domiciliado na Avenida dos 

Trabalhadores, n. 1529, bairro Sol Nascente, 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, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário 

mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária 

quando do efetivo pagamento.FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO.Assim sendo, considerando que o regime inicial foi fixado no 

semiaberto e o condenado responde ao processo em liberdade, 

PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso.DETERMINO a incineração da substância entorpecente 

apreendida e destruição dos objetos que guardam relação com o ilícito 

(faca, canivete, alicate e amolador).DECRETO o perdimento em favor da 

União do dinheiro apreendido (R$ 4,50), devendo, no entanto, serem 

restituídos os pertences pessoais (relógio, corrente, anéis, pulseiras, 

brincos, terço, perfumes, prendedor de cabelo, porta joias) e os celulares, 

mediante termo nos autos, posto que ausente provas de que fossem 

oriundos da traficância, a serem retirados no prazo de 90 (noventa) dias, 

a contar do trânsito em julgado, sob pena de perdimento em favor da União 

(CPP, art. 122). DEIXO de determinar a expedição de Guia de Execução 

Provisória.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, 09 

de março de 2018.Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto JUIZ DE 

DIREITO

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 344242 Nr: 4417-33.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado DR. VALMIR ANTONIO 

DE MORAES OAB/MT 4933 para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 14/06/2018, às 16:45 horas, nos autos em epígrafe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 305118 Nr: 2866-86.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, JOSÉ 

BATISTA FILHO OAB/MT 13696-A, para tome ciência da decisão proferida 

de fl. 368.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 136365 Nr: 15657-58.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALCIRLEY FERNANDO ALVES BOLAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, JANETE 

DIAS PIZARRO OAB/MT 4.471-B, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 

OAB/MT 4.656 para que, no prazo de 08 dias, apresente as razões 

recursais da apelação de fl. 358.

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): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 318753 Nr: 18269-95.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT

 Autos n.º 18269-95.2011.811.0042 – ID. 318753

Ação Penal Pública Incondicionada

Réu(s): Welton Ferreira Silva.

VISTOS ETC.

A defesa do acusado WELTON FERREIRA SILVA (fls. 154/155), em 

resposta à acusação, aduziu ser confesso e ter bons antecedentes, 

porem, não concordando com a quantidade de equipamentos alegado na 

peça acusatória, não arguiu preliminar, reservando-se ao direito de fazer 

sua defesa, por ocasião da instrução processual.

 A absolvição sumária, na fase de recebimento da denúncia, só é cabível 

quando da existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou de 

culpabilidade; ou, ainda, quando o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou há incidência de causa extintiva de punibilidade, nos 

termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, o que não 

ocorre nestes autos.

Presentes na denúncia a indicação da materialidade do delito e da autoria, 

a fim de que se forme a plena convicção deste juízo a respeito dos fatos 

narrados na peça acusatória, deve-se proceder à instrução criminal, 

momento em que se oportunizará ao Parquet a apresentação de provas 

que possam demonstrar a procedência do pedido, e, por meio do 

contraditório e da ampla defesa, a Defesa poderá comprovar suas 

alegações.

Assim, em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, designo o dia 

05/06/2018, às 13:30 horas, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, o acusado, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 01 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 335818 Nr: 16805-02.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZELY CARVALHO DE CASTRO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT

 AÇÃO PENAL N°. 16805-02.2012.811.0042
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ID. 335818

VISTOS ETC.

Considerando manifestação do Ministério Público (fls. 222/223), Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07/06/2018, às 13:30.

Em análise ao teor da certidão de fls. 205, verifica-se que não foi possível 

a intimação da testemunha LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, uma 

vez que a Sra. Maria informou que a testemunha não residiria mais no 

local.

Porem, em contato telefônico realizado pelo Ministério Público, a 

testemunha consignou há possibilidade de ser intimada no mesmo 

endereço, bem como, de ser contatada no número telefônico (065) 

99219-9669 para comparecer em audiência designada.

 Assim, determino que seja expedido novo mandado, a fim de intimar a 

testemunha LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, para que compareça 

a audiência acima designada.

 Registro que poderá o Sr. Oficial de Justiça cumprir a diligência fora do 

horário estabelecido pelo art. 212, caput do Código de Processo Civil, 

permitindo-se que o ato se aperfeiçoe em dia de feriado, finais de semana 

ou em dias úteis fora do horário legal estabelecido, conforme disposto no 

art. 212, §2º do Código de Processo Civil, aplicável em analogia consoante 

expressa autorização do art. 3º do Código de Processo Penal, vejamos:

“Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 

(seis) às 20 (vinte) horas.

(...)

§ 2o Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.”

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, o acusado, Defesa e Ministério Público.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de março de 2018.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 419062 Nr: 24388-33.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239-O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 - CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados de defesa para apresentarem alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 317903 Nr: 17175-15.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE MOUSSA GEORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GUSMÃO 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/GO 20.859, VANESSA MACHADO E SILVA 

GOMIDE - OAB:OAB/DF 41.647

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

George Moussa Georges, da audiência de instrução e julgamento 

redesignada para o dia 04 de abril de 2018, às 13:30 horas, na sede deste 

Juízo, bem como da expedição de carta precatória para a Comarca de 

Anápolis/GO, com a finalidade de intimar o réu da referida audiência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 376121 Nr: 17473-02.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS Nº 17473-02.2014.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOÃO VITOR DE ARAUJO

INTIMANDO: Réu(s): João Vitor de Araujo, Cpf: 02727465173, Rg: 

2087181-3 SSP MT Filiação: Alaete de Araújo, data de nascimento: 

25/05/1988, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, eletricista, 

Endereço: Rua: Rosário Oeste - ( Enfrente A Casa Nº 450) Bairro: Jardim 

Renascer, Cidade: Cuiabá-MT (ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO 

SABIDO)

FINALIDADE: INTIMAR o réu acima identificado, para comparecer perante 

este Juízo, a fim de participar de audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 03 de abril de 2018, às 16:30 horas, na sede deste 

Juízo

DECISÃO/DESPACHO: AÇÃO PENAL N°. 17473-02.2014.811.0042 ID. 

376121. VISTOS ETC. I -Considerando manifestação do Ministério Público 

(fls. 111/112), intime-se a testemunha SD PM SEBALHO conforme requer o 

Parquet. II - Verifica-se que todas as diligências empreendidas na tentativa 

intimar o acusado JOÃO VITOR DE ARAUJO pessoalmente foram 

infrutíferas. No entanto, com o escopo de evitar qualquer alegação de 

nulidade futura, determino que seja intimado por edital, a fim de 

comparecer na audiência designada para o dia 03/04/2018, às 16h30min. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Cristina Pistore, 

digitei.

Cuiabá - MT, 12 de março de 2018.

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira

Gestor(a) Judiciário(a)

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 461136 Nr: 977-87.2017.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PBPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJAFFARI CARDOSO RAMOS - 

OAB:21.859, Guilherme Ernani Sulzbacher Borghetti - OAB:104689

 CÓD. 461136.

VISTOS.

INTIME-SE o requerido, através de seu advogado - via DJE, para 

manifestação acerca do pedido da requerente de fl. 99, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá, 07 de março de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 512895 Nr: 5555-59.2018.811.0042

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “Tutela provisória de urgência de separação de 

corpos, afastamento do cônjuge varão do lar, medidas protetivas, com 

pedido de liminar inaudita altera pars c/c reserva dos bens”, ajuizada por 

ALJOSI CRISTIAN DIAS DA SILVA SÁ, qualificada nos autos, em desfavor 

de MALDO FIGUEIREDO SÁ, na qual foi determinada a emenda à inicial e o 

recolhimento das custas processuais (decisão de fls. 66/68).Às fls. 68/69, 

a autora emendou a inicial e reiterou o pedido de concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita[...].Acolho a emenda à inicial de fls. 

68/69.No que se refere ao pedido de Justiça Gratuita, mantenho o 

indeferimento pelas razões já expostas na decisão de fls. 66/67, em razão 

do vasto patrimônio ostentado pela autora.Assevero ainda que as 

disposições do art. 295 do CPC, não se enquadram ao presente caso, 

aonde se busca, com fundamento no art. 305 do CPC, a tutela requerida 

em caráter antecedente, ou seja, não estamos diante de um pedido 

incidental (art. 295 do CPC), formulado quando há uma ação preexistente, 

na qual, por certo já foi determinado o recolhimento das custas 

processuais cabíveis. [...] determino a intimação da autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição nos 

termos do art. 290, do Código de Processo Civil, com consequente 

extinção do processo (art. 485, I do CPC). Em igual prazo, deve a autora 

justificar a persistência do seu interesse no prosseguimento do presente 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC, pois, por meio de consulta efetuada 

no Sistema Apolo, verifiquei que no dia 26.02.2018, nos autos da Medida 

Protetiva n.º 5820-61.2018.811.0042 (Código: 513168), foram deferidas 

medidas protetivas em favor da autora [...]. Findo o prazo acima deferido, 

havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, renove-me à 

conclusão.Intime-se e CUMPRA-SE.Cuiabá, 08 de março de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 129548 Nr: 9782-10.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fatima Suely Ramalho dos 

Santos Corbelino - OAB:5037

 CÓD. 129548.

VISTOS.

Considerando que houve provimento de Recurso Especial, alterando o 

acórdão do e. Tribunal de Justiça deste Estado – fls. 341/345, REVOGO a 

decisão retro, posto que equivocada.

Desta forma, CUMPRA-SE o acórdão de fls. 341/345, expedindo-se a Guia 

de Execução Penal. Com o cumprimento, arquive-se, com a adoção das 

formalidades de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 09 de março de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 501347 Nr: 40421-30.2017.811.0042

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

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO - 

OAB:13744

 SENTENÇA

 Código n. 501347

 Vistos etc.

I. A vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Deferidas as 

medidas protetivas o feito teve seu curso normal. No seguimento, o MP 

requereu a extinção da medida. Após, volveram-me conclusos para 

sentença. É o sucinto relatório, passo a decidir.

Fundamentos

II. Versam os autos acerca de ação cautelar satisfativa de medida 

protetiva.

III. Não havendo mais interesse no prosseguimento do feito, conforme 

informado pelo MP em sua cota, impõe-se a extinção do processo sem 

julgamento da questão de pano, ante a perda superveniente do interesse 

de agir.

Dispositivo

IV. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expedidos e 

com o parecer ministerial, extingo o presente feito sem julgamento da 

questão de pano e, portanto, torno sem efeito às medidas protetivas 

preteritamente deferidas.

V. Caso tenha sido deferida alguma medida que envolva proibição de porte 

de arma, oficie-se informando acerca desta decisão.

VI. 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.

VII. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo.

VIII. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 409630 Nr: 14300-33.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONI DA SILVA FLOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS SPADINI - 

OAB:9679

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado do réu, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 118/119).

II. Posto isto, determino seja novamente intimado o advogado do réu para 

que se manifeste nos autos, conforme certidão de fl. 115.

 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 seus dados bancários.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 301363 Nr: 18520-50.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ANA CAROLINA RIBEIRO BRITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BRITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:14327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

JEONATHAN SUEL DIAS - OAB:15978, TENERESSA A. DE.A. DELLA 

LÍBERA - OAB:7.031

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado do réu, a despeito de 
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intimado, não se manifestou nos autos (fl. 213).

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. Proceda-se a abertura de novo volume dos autos, observando o artigo 

337 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 478357 Nr: 18192-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DA COSTA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9788

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de julho de 

2018, às 13h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas arroladas pelas 

partes e do réu para que compareçam ao ato, observando a cota 

ministerial retro.

IV. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 487837 Nr: 27383-48.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUSTAVO SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI 

- OAB:15356

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de junho de 

2018, às 16h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas arroladas pelas 

partes e do réu para que compareçam ao ato, observando a cota 

ministerial retro.

IV. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372361 Nr: 13146-14.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TAVARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623

 VI.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro prescrita a pretensão punitiva do Estado e, por corolário, decreto 

extinta a punibilidade do agente de ofício, ex vi do artigo 107, inciso IV do 

CP c/c art. 61 do CPP .VII.Após o trânsito em julgado:?Procedam-se as 

anotações e comunicações constantes no art. 974 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.?Após, procedidas às 

baixas e anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.VIII.Sem 

custas.IX.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.: 105749 Nr: 2850-59.2017.811.0063

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDC, ADAMNC, MRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes na 

exordial e Extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, 

do CPC para:4.1. Constituir a relação de filiação adotiva entre os 

Requerentes e a criança, e via de consequência reconhecer Mariana 

Rosa Morais como filha de Edgar Dias Corrêa e Antonia de Almeida 

Moraes Neta Corrêa, ostentando doravante, como grafia do nome: ANA 

LETÍCIA MORAES CORRÊA e como seus avós paternos: Jose Dias de 

Moura e Domicila Corrêa de Moura e como avós maternos Abilio da Silva 

Moraes Filho e Terezinha da Silva Moraes, (conforme informado às fls. 

16), nos termos do art. 47 do ECA; 4.2 Considerando o disposto na Lei 

6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 8.069/90 (artigos 47, §§ 1º e 2º, e 

163, § único), expeçam-se os seguintes mandados após o trânsito em 

julgado da presente sentença: a) de cancelamento da Certidão de 

Nascimento de folhas 19; b) de inscrição de novo registro de nascimento, 

que versará sobre a nova filiação constituída;4.3 Feito isento de custas 

processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;4.4 Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.4.5 Após, arquivem-se os autos com as anotações de praxe e 

as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 97037 Nr: 1065-96.2016.811.0063

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos iniciais e Extingo 

o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:3.1 

Confirmar a decisão liminar que colocou a criança Mariana Rosa Morais em 

família substituta de fls. 30/32.3.2 Manter a guarda da criança Mariana 

Rosa Morais em favor dos guardiões Edgar Dias Corrêa e Antonia de 

Almeida Moraes Neta Corrêa, nos termos do art. 33 do ECA, tornando-a 

permanente;3.3 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, 

do ECA;3.4 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.3.5 Após, com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100420 Nr: 4014-93.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, BAM, 

OMdS, MdLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSAM, CLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedicto Miguel Calix Filho - 

OAB:9192 OAB/MT, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIA MARTINS DA SILVA 

- OAB:3067

 Vistos etc...,

 I – O pedido de fls. 226 é extemporâneo, portanto indefiro-o.

II – Com relação ao adiantamento da audiência, impossível fazê-lo, posto 

que este juízo realiza em média por dia entorno de 07 a 08 audiências, e a 

referida audiência foi marcada de acordo com a disponibilidade de pauta 

deste Juízo.

III – Assim, aguarde-se a realização da audiência designada para o dia 

05/04/2018.

III – Expeçam-se os mandados necessários para realização da audiência.

IV – Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100420 Nr: 4014-93.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, BAM, 

OMdS, MdLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSAM, CLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedicto Miguel Calix Filho - 

OAB:9192 OAB/MT, José Antonio Borges Pereira - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIA MARTINS DA SILVA 

- OAB:3067

 Vistos em CORREIÇÃO.

 I - Com base nas regras impostas pelo Código de Processo Civil (CPC) e 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC), 

constata-se que os autos encontram-se em ordem e sem irregularidade.

II – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 05/04/2018 as 14h00.

III – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

IV – Conste no mandado que no dia da audiência os guardiões deverão 

estar acompanhados da criança para ser também ouvida.

V - Notifique-se o Ministério Público, Defensoria Pública e o Núcleo de 

Práticas Jurídicas da UNIC, dando-lhes ciência da data designada para 

realização da audiência.

VI - As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104414 Nr: 1744-62.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMC, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro José da Mata - 

OAB:3.774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

O advogado da parte autora pugnou às fls. 91/92, pela suspensão do 

processo pelo período de 6(seis) meses.

Pois bem, conforme já mencionado na decisão de fls. 90, a matéria 

discutida nos autos é exclusivamente de direito, desnecessária, a dilação 

probatória, sendo que caso ocorra necessidade de novo atendimento ao 

infante, poderá ser solicitado o cumprimento da sentença.

Assim, determino que:

a) Em cumprimento aos artigos 178, II e 179, I do NCPC , diga o Ministério 

Público requerendo o que entender devido.

b) Após, dê-se vistas a Procuradoria Geral do Estado, com o envio dos 

autos em carga para ciência.

c) Em seguida, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 102705 Nr: 344-13.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SFP, APFdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Defiro o pedido do Ministério Público de fls. 60, e, determino que:

a) Oficie-se a Escola Estadual Souza Bandeira, para que no prazo de 

5(cinco) dias, informe se é possível matricular a criança Sophia Fernandes 

Pinto no 1º ano do Ensino Fundamental, sem causar prejuízo aos demais 

que já estão matriculados no local.

b) Com a juntada das informações, em cumprimento aos artigos 178, II e 

179, I do NCPC , diga o Ministério Público requerendo o que entender 

devido.

II – Em seguida, voltem-me conclusos para as deliberações devidas.

III – Publique-se para ciência do advogado Danilo Gaiva Magalhães dos 

Santos OAB/MT 19.493/0.

IV- As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108300 Nr: 566-44.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CETS, HDJTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por H.de J.T.S., 

representada por seu genitor Carlos Eduardo Turchen Santana, contra ato 

ilegal do Diretor Wellington monte, do Colégio Adventista – Unidade CPA, 

cujo objeto é compelir a autoridade coatora a efetuar a matrícula na 

pré-escola, maternal 01, período vespertino.A impetrante alegou que não 

obteve êxito na efetivação da matrícula, ao argumento de que não possui 

a idade mínima necessária de 03 (três) anos completos para ingressar nos 

estudos da educação infantil do ano letivo de 2018. É o relato do 

essencial.Decido(...) Dessa forma, a negativa de matrícula da Impetrante 

na pré-escola I, não apresenta a priori, nenhum resquício de ilegalidade ou 

de abuso de poder, visto que fundamentada na falta de idade, em 

conformidade com a Resolução acima mencionada. Pelos motivos acima 

expostos, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR.Requisitem-se informações da 

autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, enviando-lhe a via da 

petição e demais peças apresentadas pela impetrante;Dê-se vistas ao 

Ministério Público para ciência dos autos;Após, voltem-me os autos 

conclusos.

Juizado da Infância e Juventude

Portaria

PORTARIA N. 04 DE 05 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a revogação da Portaria N. 01, de 15 de Março de 2016, e dá 

outras providências.

O DIRIGENTE ADMINISTRATIVO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

E COORDENADOR DO CEJUSC – JIJ, no uso da atribuição que lhe confere 

a Portaria n. 1/2017, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato 

Grosso,

Considerando a necessidade de adequar a estrutura e quadro de pessoal 

do CEJUSC da Infância e Juventude de Cuiabá aos demais Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria N. 01 de 15 de Março de 2016, que designou 

servidores e credenciados para compor a equipe do CEJUSC da Infância e 

Juventude de Cuiabá.

 Art. 2° - Determinar que os servidores e credenciados designados na 

portaria revogada, retornem aos respectivos setores onde estavam 

lotados antes da publicação da Portaria N. 01 de 15 de Março de 2016.

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Cuiabá, 05 de março de 2018.
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,

Juiz de Direito

Dirigente Administrativo da Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 55971 Nr: 2-22.2010.811.0071

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

 PARTE AUTORA: Eliane Herreira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativa Serviços e Comercio Ltda, Michel 

Liocalos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Rodrigues Cunha - 

OAB:3717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Biancardini Candia 

- OAB:6687, Leonardo Gomes Bressane - OAB:10102, PATRÍCIA REY 

CARVALHO RACHID - OAB:12590, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616, Rui Eduardo Sano Laurindo - OAB:10128

 Vistos, em correição permanente.

Trata-se de Ação de execução, cujos autos, ainda físicos, não foram 

despachados no decorrer da correição/2017.

Inspecionados, portanto, nesta oportunidade, da qual aproveito para 

determinar que o presente processo seja digitalizado e inserido no sistema 

PROJUD, conforme, aliás, ordenado na Portaria n.001/2016, de 15 de 

agosto de 2016, baixada pelo Excelentíssimo Dr. Émerson Luís Pereira 

Cajango, Juiz de Direito, à época, em substituição legal na coordenação do 

2º JEC.

 Desde logo, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no 

órgão de proteção ao crédito (fls. 165), uma vez que, embora cabível a 

solicitação de expedição de certidão de dívida é dever do exequente, 

querendo, protestá-la, conforme disposto no Enunciado 76, do FONAJE, 

ficando sob sua responsabilidade providenciar os meios para a correta 

notificação do executado.

 Dessa forma, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ou indicar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção e expedição de certidão de dívida, caso seja requerida.

 Cumpra-se e prossiga, observando as prescrições legais e instruções 

normativas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 10405 Nr: 3339-29.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tanea Margareth Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Greyce Cristine S. Carvalho, Rui Vange 

Teixeira Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Antonio da Silva Neto 

- OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY AMARAL DE 

ANDRADE - OAB:

 Vistos, em correição permanente.

Trata-se de Ação de execução, cujos autos, ainda físicos, não foram 

despachados no decorrer da correição.

Inspecionados, portanto, nesta oportunidade, da qual aproveito para 

determinar que o presente processo seja digitalizado e inserido no sistema 

PROJUD, conforme, aliás, ordenado na Portaria n.001/2016, de 15 de 

agosto de 2016, baixada pelo Excelentíssimo Dr. Émerson Luís Pereira 

Cajango, Juiz de Direito, à época, em substituição legal na coordenação do 

2º JEC.

 Desde logo, considerando que os embargos declaratórios opostos (fls. 

269/273), têm efeito infringente, intime-se a parte embargada para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de cinco dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos, para os fins 

devidos.

Cumpra-se e prossiga, observando as prescrições legais e instruções 

normativas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 22163 Nr: 4511-69.2005.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Laurindo Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Mesquita de Carvalho, Moisés João 

Orlando Selem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Gimenes de Freitas - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lafayette Garcia Novaes 

Sobrinho - OAB:6842/MT

 Vistos, em correição permanente.

Trata-se de Ação de execução, cujos autos, ainda físicos, não foram 

despachados no decorrer da correição/2017.

Inspecionados, portanto, nesta oportunidade, da qual aproveito para 

determinar que o presente processo seja digitalizado e inserido no sistema 

PROJUD, conforme, aliás, ordenado na Portaria n.001/2016, de 15 de 

agosto de 2016, baixada pelo Excelentíssimo Dr. Émerson Luís Pereira 

Cajango, Juiz de Direito, à época, em substituição legal na coordenação do 

2º JEC.

 Desde logo, intime-se a parte reclamada, a fim de que se manifeste, no 

prazo de 15 dias, sobre a petição de fls. 203/206.

 Cumpra-se e prossiga, observando as prescrições legais e instruções 

normativas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 16552 Nr: 2713-10.2004.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Serra Azul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta M. da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauber Eduardo de Arruda 

Campos - OAB:8890, Paulo Henrique de Souza - OAB:8062, THIAGO 

FIORENZA DE SOUZA - OAB:8352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denilson Nassarden Paiva 

Junior - OAB:19132, Michel Laurini Rutsatz - OAB:14983

 Vistos, em correição permanente.

Trata-se de Ação de execução, cujos autos, ainda físicos, não foram 

despachados no decorrer da correição/2017.

Inspecionados, portanto, nesta oportunidade, da qual aproveito para 

determinar que o presente processo seja digitalizado e inserido no sistema 

PROJUD, conforme, aliás, ordenado na Portaria n.001/2016, de 15 de 

agosto de 2016, baixada pelo Excelentíssimo Dr. Émerson Luís Pereira 

Cajango, Juiz de Direito, à época, em substituição legal na coordenação do 

2º JEC.

 Desde logo, intime-se a parte exequente, a fim de que se manifeste, no 

prazo de 15 dias, sobre o peticionado de fls. 194/195.

 À conclusão, após.

 Cumpra-se e prossiga, observando as prescrições legais e instruções 

normativas.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 118683 Nr: 5766-06.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorimar Gomes Ferreira, Aliane Oliveira da 

Silva, Denilson Pereira da Silva, Weslei Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 DESIGNO Audiência Preliminar,a ser realizada no gabinete, nos termos do 

art. 72 da Lei nº. 9.099/95, para o dia 03/04/2018 às 14:00 horas.

INTIMEM-SE as partes, devendo os Autores dos Fatos serem intimados 

PESSOALMENTE, devendo os mesmos serem advertidos que a sua 
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ausência na audiência previamente designada poderá implicar na renúncia 

tácita ao direito de transação penal e eventual oferecimento de denúncia à 

sua revelia.

Ás providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125434 Nr: 6390-21.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Rodrigues dos Passos, Rodrigo de 

Mello Albuquerque Melli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Melli Arisi - 

OAB:OAB/MT 21.848

 Visto.

INDEFIRO quanto ao pedido de cancelamento da audiência designada nos 

autos 126267, devendo aguardar a realização desta.

Considerando que não houve possibilidade de acordo nas audiências 

anteriormente designadas, DESIGNO sessão de mediação a ser realizada 

no dia 03.04.2018, às 15h00min no gabinete deste magistrado.

 INTIMEM-SE as partes.

Dê ciência ao Ministério Público.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126649 Nr: 861-84.2018.811.0062

 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: Edilene de Souza Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Diglianne Paes de Barros Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Bumlai Alves Pinto - OAB: 

17.300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

a advogada Dra. Flavia Bumlai Alves Pinto, OAB/MT nº 17.300B, da 

audiência preliminar designada para o dia 04.04.2018 às 17:30h, (código: 

126649), neste Juizado Especial Criminal Unificado da Capital.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28237 Nr: 466-03.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Sérgio Nicolotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 VISTOS.

 Acolho a manifestação ministerial de fl. 87.

 Designo audiência de justificação para o dia 25 de abril de 2018, às 

16h30min.

 Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se o autor do fato, preferencialmente, por intermédio de seu número 

de telefone e, alternativamente, por meio de carta de intimação pelos 

Correios na modalidade de aviso de recebimento (AR) em seu endereço, 

constantes neste procedimento criminal, à fl. 21.

 Ressalte-se, ainda, que a ausência injustificada para o ato designado 

poderá ensejar na revogação do benefício concedido e prosseguimento 

da ação penal.

 Intime-se o douto defensor (fl. 52).

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38723 Nr: 625-72.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floribal Medeiros Conrad, Cedrorana Comércio 

de Madeiras Eireli Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866

 VISTOS.

 Designo audiência preliminar nos moldes do artigo 72 da Lei 9099/95, para 

o dia 13 de junho de 2018, às 15h30min.

 Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intimem-se os autores do fato CEDRORANA COMÉRCIO DE MADEIRAS 

EIRELI ME e FLORIBAL MEDEIROS CONRAD preferencialmente, por 

intermédio de seus números de telefone, bem como endereço eletrônico 

(fls. 08 e 61) e, alternativamente, expeça-se carta precatória à comarca 

de Nova Monte Verde (MT) com o fim de intimar a empresa madeireira para 

a audiência ora designada, a ser realizada em sede deste Juízo.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010484-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DILSON FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança no qual o juízo 

da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis proferiu a 

seguinte decisão: "I – Reconheço a incompetência absoluta deste juízo, 

declinando-a ao juízo da Fazenda Pública de Cuiabá, para processar e 

julgar o presente feito, de ofício, pelas razões acima expostas." 

Encaminhe-se à distribuição conforme determinado na decisão de ID 

11360795. Intime-se o impetrante. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033075-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHALKY DAMASCENO CARVALHO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Pública e determina-se a 

restituição do processo para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000507-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DINIZ OAB - MT16355/O (ADVOGADO)

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT0003774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Mantém-se, em parte, a liminar deferida pelo(a) 

magistrado(a) de plantão, limitada ao teto do juizado, excluindo da decisão 

a multa por descumprimento, a transferência para qualquer hospital da 

rede privada nesta ou em outra unidade da federação por entender que se 
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trata de medida ineficaz ao desiderato e que somente causa maior prejuízo 

à manutenção do Sistema Único de Saúde e, por via reflexa, aos 

pacientes que aguardam o atendimento médico. Além disso, existem 

outros meios, menos onerosos ao erário, de fazer cumprir a decisão 

judicial. Recolha-se o mandado expedido no plantão judicial, devendo ser 

certificado a parte da decisão que foi efetivamente cumprida. Ante as 

condições clínicas da parte autora, dispensa-se a audiência de 

conciliação. Citem-se os requeridos para contestarem a ação no prazo de 

30 (trinta) dias (Enunciado n° 01 Aprovado XIII Encontro Cuiabá), e, no 

mesmo prazo, trazerem aos autos documentos de que disponham para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000436-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REQUERIDO)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial no 

sentido de regularizar o polo passivo uma vez que a partes requeridas 

são ilegítimas para compor a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção da ação. Intime-se. Após, renove-se a conclusão. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000272-64.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANETE MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 15/05/2018, Hora: 10:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MATSUOKA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 15/05/2018, Hora: 10:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela provisória de urgência..." Após, independentemente de 

nova conclusão, designe-se audiência de conciliação. Cite(m)-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZENI DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 15/05/2018, Hora: 10:30 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: ".... Ante o exposto, INDEFERE-SE o 

pedido de tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e 

intime-se o requerido para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se a parte autora desta decisão. Cumpra-se. Cuiabá, 

28 de fevereiro de 2018. 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: 0502867-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “ Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003241-23.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEODATA PAULA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de15 (quinze) dias, arquive-se. 

Intimem-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: 0504448-51.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELVINO FERREIRA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 
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autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000446-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JANUARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 10/05/2018, 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 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Recebe-se a emenda à 

inicial. Aguarda-se em secretaria a realização da audiência já designada. 

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: 0500926-16.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GABRIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO NUNES BARROS OAB - RJ185841 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(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. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500190-95.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANTONIO LUCAS GOMES PEDROSO (REQUERENTE)

JULIO CESAR LARA DA ROSA (REQUERENTE)

MARCOS LIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR (REQUERENTE)

CLEITON JURANDIR DA COSTA (REQUERENTE)

MESSIAS ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

OSVALDO LEMOS DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

CRISTIANO REIS DE ASSIS DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EZEQUIEL INACIO (REQUERENTE)

VALMIR CORREA (REQUERENTE)

ADAN CARLOS MOREIRA (REQUERENTE)

ADAO JOSIAS SANTANA (REQUERENTE)

ADMIR NOGUEIRA (REQUERENTE)

GEISON SIQUEIRA COSTA (REQUERENTE)

ANTONIO LEONARDO DA SILVA (REQUERENTE)

GUSTAVO DODA GONCALVES (REQUERENTE)

IZAEL GREGORIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001645-04.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIS DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504340-22.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BENEDITO DE SIQUEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500388-35.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ECILMAN RONDON CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO)

ANA MARIA ROSA TREVISAN OAB - MT15426/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504700-88.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CASTRO ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500700-11.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PARREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504538-59.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MADSON LOPES FONTOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (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. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0506106-47.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BALDIN (REQUERENTE)

NELIO NAZARETH ORMOND DA SILVA (REQUERENTE)

NELSON RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

RANDERSON CARVAJAL QUISPE (REQUERENTE)

ROBERTO CARLOS BRAZ FERREIRA (REQUERENTE)

RODRIGO ANTUNES FERNANDES (REQUERENTE)

RODRIGO BOTELHO (REQUERENTE)

SIDNEI ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

VANDERLEI MORAIS DE CASTRO (REQUERENTE)

VANEIDE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

WANDRESON FRANCISCO DE JESUS (REQUERENTE)

WELDER BLOSFELD FARIA (REQUERENTE)

WELITON PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

ADALBERTO BISPO DE SOUZA (REQUERENTE)

ALBERTO MAXIMO PEREIRA DE NOVAIS (REQUERENTE)

BENEDITO TOBIAS BRITO (REQUERENTE)

DEISY METELLO DA SILVA (REQUERENTE)

EDNALDO VALENTIN DOS SANTOS (REQUERENTE)

EMERSON GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO FELIX PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000294-25.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALDO JOSE OLAVARRIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 26/04/2018, Hora: 09:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. No sistema dos Juizados 

Especiais de Fazenda Pública a realização da audiência de conciliação 

possibilita o exercício da denominada “justiça coexistencial” (acordo com 

sacrifícios recíprocos), cujo objetivo maior é a pacificação social. Diante 

disso, INDEFERE-SE o pedido de dispensa da audiência feito na petição 

retro. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9° da Lei n. 12.153/2009. 

Intimem-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: 0504339-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANE DE SOUSA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504055-29.2015.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0501156-58.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE RODRIGUES LAUREANO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500625-69.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALMEIDA HIRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503917-62.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO AMARAL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação 

das partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503913-25.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504702-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUELTON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502262-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CASARIN DE SIQUEIRA OAB - MT17521/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504196-48.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-14.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 26/04/2018, Hora: 10:00, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504342-89.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504915-30.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAN ESPINDOLA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503911-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALO DE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000292-55.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA AMELIA GRECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 26/04/2018, Hora: 08:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502425-35.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON LUIZ VASCONCELOS DE BRITO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505155-19.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JULIANO DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 0505121-78.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSLY JUSTINIANO PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(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: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-73.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502398-52.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GYANCARLOS PAGLYNEARI CABELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501806-08.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FIRMINO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504462-35.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação 

das partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504379-53.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLAN CARDOSO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal.Inexistindo decisão 

a ser cumprida, arquive-se.Cumpra-se.GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA. juiza 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: 0500473-21.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RIBEIRO MACEDO (REQUERENTE)

CLEBERSON BENEDITO CEZARIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal.Inexistindo decisão 

a ser cumprida, arquive-se.Cumpra-se.GABRIELA CARINA KNAUL DE 

ALBUQUERQUE E SILVA. juiza 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: 1000881-18.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 
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autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501652-87.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIOMAR DIAS MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504256-55.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Conforme certificado não houve manifestação das 

partes acerca do retorno dos autos da Turma Recursal. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquive-se. Cumpra-se.” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIHANA PASINATO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 26/04/2018, Hora: 10:10, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: "... Nesse contexto, INDEFERE-SE o 

pedido de liminar. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido, com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva, Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034434-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado Especial da Fazenda Públicae determina-se a 

restituição do processo para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n.09/2018-DF – de 12 de Março de 2018.

 EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando que a servidor NOARA ELISA NILSON, mat. 7848, 

designada para exercer a função de Gestora Judiciária da Quarta Vara 

desta Comarca, estará afastada de suas funções no período de 

09/03/2018 a 18/03/2018, para usufruto de compensatória e 19/03/2018 

em Treinamento no TJMT.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR o servidor GUILHERME PEREIRA DIAS , mat. 32556, 

Analista Judiciário, para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto 

da Quarta Vara desta Comarca, durante o afastamento da Titular, no 

período de 09/03/2018 a 19/03/2018.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº 081, DE 12 DE MARÇO 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 4ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior, por intermédio 

do Ofício nº 04/2018-Gab. datado de 09.03.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Daniela de Jesus Araújo, portadora da 

Cédula de Identidade RG - 16555066 SSP-MT, cadastrad a no CPF 

011.309.241-57, para exercer o cargo de Assessora Técnica Jurídica, 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 080, DE 12 DE MARÇO 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 4ª Vara Criminal, Wagner Plaza Machado Júnior, por intermédio 

do Ofício nº 04/2018-Gab. datado de 09.03.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Alisson Prata da Silva, portador da Cédula de 

Identidade RG - 368280718 SSP- MT, cadastrado no CPF 040.271.661-24, 

para exercer o cargo de Assessor de Gabinete I, a partir da data da 

assinatura do termo de posse e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 078, DE 12 DE MARÇO 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 pela Excelentíssima Senhora Juíza de 

Direito da 7ª Vara Cível, Tatyana Lopes de Araújo Borges, por intermédio 

do Ofício nº 022-2018-Gab. datado de 08.03.2018, resolve;
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Artigo 1º - Nomear o Senhor Aldemar Mateus Soares, matrícula nº 25379, 

portador da Cédula de Identidade RG - 14269686 SSP- MT, cadastrado no 

CPF - 959.468.611-15, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I, 

a partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 077, DE 12 DE MARÇO 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 pela Excelentíssim a Senhor a Ju íza de 

Direito da 7ª Vara Cível, Tatyana Lopes de Araújo Borges, por intermédio 

do Ofício nº 022-2018-Gab. datado de 08.03.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Alba Rosa Rodrigues, matrícula nº 10812, 

portadora da Cédula de Identidade RG - 5368371-1 SSP-PR, cadastrada no 

CPF -924.309.619-20, para exercer o cargo de Assessora Técnica 

Jurídica, 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733949 Nr: 13834-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VILA NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO SÃO JOSÉ DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Ranieri - 

OAB:147.043/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luciana Ranieri Zangari - 

OAB:147.043, PRISCILLA PEREZ GOES - OAB:OAB/MT14641

 Assim, diante do exposto, considerando a necessidade de garantir ao 

investigado os direitos estabelecidos na Constituição Federal, sobretudo 

com uma célere efetiva resposta do Estado em relação à verdade que se 

busca, determino a instauração de SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, das 

infrações aos deveres constitucionais e legais pelo Tabelião e Oficial de 

Registro do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis. Embora 

exista o entendimento de que a sindicância é mera peça informativa 

destinada exclusivamente à colheita de provas para a instrução do 

processo disciplinar, ainda assim deve ser resguardado o exercício do 

direito de defesa na fase de investigações, mesmo porque o artigo 5º, 

inciso LV, da Carta Magna, assegura, aos acusados em geral, o 

contraditório e a ampla defesa, o que indica a possibilidade de vários 

graus de imputação ainda que exteriorizado em feito de natureza 

administrativa.Sendo a sindicância administrativa uma espécie 

investigação e apuração sumária da autoria e extensão de um fato 

desencadeador de infração disciplinar praticada no serviço público, a qual 

deve se desenvolver com brevidade e exatidão para que não haja dúvida 

quanto à sua conclusão, determino, desde logo, a citação do Tabelião e 

Oficial de São José do Povo para que apresente defesa prévia, no prazo 

de prazo de 10 (dez) dias, devendo indicar as provas que pretende 

produzir e o rol de eventuais testemunhas a serem inquiridas pelo 

juízo.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 06 de março de 2018.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005150-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

10516937.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003135-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS KANAGUSUKO PASQUINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO CESAR CLEMENTE OAB - MT0014340A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) das partes para cientificá-los sobre a 

certidão de ID 12169383.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000243-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RHALFFE BEZERRA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) das partes para cientificá-los sobre a 

certidão de ID 12169536.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000569-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOIZA ALVES COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) das partes para cientificá-los sobre a 

certidão de ID 12169653.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1002078-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEMAR LIRA NAZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON GOMES FREITAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0016329A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) das partes para cientificá-los sobre a 

certidão de ID 12170590.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000861-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GOMES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0016329A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)
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Intimação do(s) advogado(s) das partes para cientificá-los sobre a 

certidão de ID 12171160.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004623-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PATRIOTA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) das partes para cientificá-lo sobre a certidão 

de ID 12171415 .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005043-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, distribuir a Carta Precatória de ID 12114921.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004118-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação do(s) advogado(s) das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste(m) sobre o laudo pericial de ID 11007235 .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004121-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/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)

 

Intimação do(s) advogado(s) das partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste(m) sobre o laudo pericial de ID 9893741.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 450561 Nr: 5741-49.2011.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S R J IND COM DE PECAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO RICCI STIGLIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito, tendo em vista o fim da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 876130 Nr: 8874-89.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO DE MELO DORNELAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS PEREIRA DA SILVA - 

OAB:275667

 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. 35, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 393243 Nr: 6722-20.2007.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DA SILVA RAMALHO, ISABEL 

APARECIDA NAGASAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do parágrafo 4§ do art. 203 do CPC e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da 

PARTE AUTORA para em 05 (cinco) dias, manifestar-senos autos 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 763661 Nr: 15204-10.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA SQUARCINI VICCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 Nos termos do parágrafo 4§ do art. 203 do CPC e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da 

PARTE AUTORA para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o petitório 

de fls. 200/211.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006408-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA BENKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA OAB - MT19914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS, 12 de março de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para, no prazo legal, MANIFESTAR acerca da certidão de decurso de 

prazo, requerendo, para tanto, o que entender de direito. Processo: 

1006408-08.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 6.387,91; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Parte Autora: EXEQUENTE: 

ELIDA BENKA Parte Ré: EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. SOLANGE DE LUCENA DANTAS 

COSTA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 
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Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003776-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA GOMES LINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN (RÉU)

DEVANIL MONARO PIOVESAN (RÉU)

Outros Interessados:

DEVANIL MONARO PIOVESAN (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLENE RODRIGUES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAQUIM ALMEIDA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN (TERCEIRO INTERESSADO)

HEWDER RODRIGUES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO RONDONÓPOLIS, 12 de março de 2018. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para MANIFESTAR, no prazo legal, acerca das diligências dos Oficiais de 

Justiça (IDs 11279097 e 11579286), face a não citação do confinante o 

Sr. HEWDER RODRIGUES ROCHA, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito. Processo: 1003776-09.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

40.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49) Parte Autora: AUTOR: 

CINTIA GOMES LINS Parte Ré: RÉU: DEVANIL MONARO PIOVESAN, 

MARCIA FRANCISCO PIOVESAN OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004085-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTIAGO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº 

DO PROCESSO: 1004085-30.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

32.755,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - MT0018396A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002457-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para manifestar acerca da certidão de ID 12157165, no prazo legal. Nº DO 

PROCESSO: 1002457-40.2016.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

157.358,60 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

Advogados do(a) EXEQUENTE: CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

MT0018603A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR0008123S 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000431-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOMED LOCADORA DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS E 

HOSPITALARES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JULIO ZUZARTE DE MENDONCA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILOMENA MARIA ANDRADE ZUZARTE DE MENDONCA OAB - 

655.050.771-53 (REPRESENTANTE)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004581-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010263-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA SCARLAT RODRIGUES SOUSA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão de ID 12158791, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005808-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON VILELA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO - Dados do Processo: Processo: 1005808-84.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 49.581,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO (151). Parte Autora: REQUERENTE: EDELSON 

VILELA DUARTE Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA Senhor(a): 

REQUERENTE: EDELSON VILELA DUARTE Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar acerca dos AR’s 

ID 12000054 e ID 12000068, no prazo de 05 dias, os quais foram 

recebidos por pessoas diversas de seus respectivos destinatários. SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006295-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA ROZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1006295-54.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 126.715,70; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO (151). Parte Autora: REQUERENTE: ALMERINDA 

ROZA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA Senhor(a): 

REQUERENTE: ALMERINDA ROZA DOS SANTOS Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO REQUERENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para se manifestar acerca dos AR’s 

ID 11999940 e ID 11999955, no prazo de 05 dias, os quais foram 

recebidos por pessoas diversas de seus respectivos destinatários. SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1005246-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCINEIDE RIBEIRO FERNANDES (REQUERIDO)

ENOCK BENEDITO FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do Processo: Processo: 1005246-75.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: NOTIFICAÇÃO 

(1725). Parte Autora: REQUERENTE: CATALAO CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: 

JUSCINEIDE RIBEIRO FERNANDES, ENOCK BENEDITO FERNANDES DA 

SILVA Senhor(a): REQUERENTE: CATALAO CONSTRUCOES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, 

parapara se manifestar acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de 

Justiça 11028715. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005914-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CASTOR DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO BEZERRA DOS SANTOS OAB - MT9521/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (RÉU)

RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA (RÉU)

JOAO PEDRO GONCALVES VIDOTTI (RÉU)

BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005914-46.2017.8.11.0003 AUTOR: EDUARDO CASTOR DE MORAES 

RÉU: EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA, RAPHAEL TAVARES NEVES 

SOUZA, JOAO PEDRO GONCALVES VIDOTTI, BAR E RESTAURANTE 

DITADO POPULAR LTDA - ME Vistos etc. Atendendo ao petitório retro, e 

considerando que parte requerida não havia sido citada e intimada para 

comparecer ao ato, CANCELO a audiência designada para o dia 

13.03.2018. REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 07 de 

junho de 2018, às 09h. Cite-se a parte requerida no endereço indicado na 

exordial, por meio de Oficial de Justiça, informando a data da audiência ora 

designada e fazendo constar as advertências proferidas na decisão de ID 

9981725. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 12 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000972-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANIL ROGERIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000972-34.2018.8.11.0003 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JOANIL ROGERIO DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça o motivo de ter 

atribuído à causa em exame o valor de R$ 44.867,04 (quarenta e quatro mil 

oitocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), uma vez que o 

benefício econômico pretendido consta na petição inicial e nos cálculos 

apresentados como R$ 9.276,55 (nove mil, duzentos e setenta e seis reais 

e cinquenta e cinco centavos). O demandante deverá, no mesmo prazo, 

comprovar nos autos o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC/15. A 

seguir, conclusos para análise da medida liminar. Rondonópolis/MT, 12 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010167-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLEET ONE GESTAO DE FROTAS E VEICULOS LTDA. (RÉU)

LUIZ HENRIQUE ALMEIDA DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010167-77.2017.8.11.0003 AUTOR: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. RÉU: FLEET ONE GESTAO DE FROTAS E VEICULOS 

LTDA., LUIZ HENRIQUE ALMEIDA DE MOURA Vistos etc. Diante do teor da 

certidão retro, e considerando que parte requerida não havia sido citada e 

intimada para comparecer ao ato, CANCELO a audiência designada para o 

dia 13.03.2018. REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 07 

de junho de 2018, às 09h30min. Citem-se os requeridos no endereço 

indicado na exordial, informando a data da audiência ora designada e 

fazendo constar as advertências proferidas na decisão de ID 11393430. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 12 de março de 2018. Aline 
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Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 439913 Nr: 8580-81.2010.811.0003

 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: INQUIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARNO RADER, CECILIA RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123, SANDRO RAFAEL BONATTO - OAB:22788/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Intimação do patrono da parte Requerida/Executada para efetuar o 

pagamento de R$ 69.417,02 (sessenta e nove mil e quatrocentos e 

dezessete reais e dois centavos), relativos à condenação sofrida nos 

autos, nos termos da sentença de fls. 78/80, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 707779 Nr: 2594-78.2012.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para o fim de requerer o que de 

direito, face ao decurso do prazo para pagamento voluntário, conforme 

certificado às fls. 71, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 751482 Nr: 8537-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEREIRA MAGNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito requerendo o que entender de direito, inclusive 

fornecendo os dados bancários para liberação dos valores bloqueados.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 283445 Nr: 6961-34.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CUNHA CASTEJON HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:MT/6218

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:Executados(as): Renata Cunha Castejon 

Heitor Duarte, Cpf: 86360868687, Rg: 1026688-7 SSP MT Filiação: Pedro 

Ricardo Castejon e Dionina Cunha Castejon, data de nascimento: 

01/01/1971, brasileiro(a), natural de Uberaba-MG, , professora, Endereço: 

Travessa Dias Lima, N° 73, Bairro: Vila São Francisco, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Finalidade:Intimação do procurador da parte autora para o fim de requerer 

o que de direito, face ao decurso do prazo requerido às fls. 343 e verso, 

sob pena de extinção do feito.

Resumo da inicial:Trata-se Cumprimento de Sentença nos próprios autos 

pleiteado por Duílio Pioto Júnior em desfavor de Renata Cunha Castejon 

Heitor Duarte em relação aos honorários sucumbenciais no valor de R$ 

13.572,48.

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Diligencie-se via telefone ao Juízo da Primeira Vara Federal de Cuiabá, a 

fim de resolver a pendência solicitada por meio do ofício de fls. 179 e de 

conferir efetivo andamento a este processo, certificando-se quanto ao 

contato.

Sanada essa questão, requeira o exequente o que entender de direito ao 

prosseguimento da execução em 05 (cinco) dias, e conclusos.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 92305 Nr: 3682-11.1999.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE MARIA VIDOTTI, GILBERTO PEDRO 

VIDOTTI, ARLINDO AFONSO ZANDONADI

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Intimação do procurador da parte autora para o fim de requerer o que de 

direito, face ao decurso do prazo requerido às fls. 343 e verso, mo prazo 

legal, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 803064 Nr: 15617-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 805613 Nr: 16546-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER DOS ANJOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 708921 Nr: 3813-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA 

- CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 
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manifestar-se sobre o resultado do procedimento de penhora realizado 

(fls.98/100 e 102), assim como o petitório de fls.104/105.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000936-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR BATISTA COSTA (AUTOR)

ORLINDA NASCIMENTO PEREIRA FILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Barbosa e Esposa (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILMAR SALES MIRANDA OAB - MT5388/O (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 : 

1000936-89.2018.8.11.0003 AUTOR: ALMIR BATISTA COSTA, ORLINDA 

NASCIMENTO PEREIRA FILHA RÉU: ALEXANDRE BARBOSA E ESPOSA 

"Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por ALMIR BATISTA COSTA e ORLINDA 

NASCIMENTO em desfavor de ALEXANDRE BARBOSA e SUA ESPOSA, 

qualificados parcialmente na exordial. Os autores alegam, em síntese, que 

são proprietários do imóvel localizado na Rua 01, s/n (lote 01 da quadra 

01), registrado sob a matrícula de nº 57.868, no loteamento Jardim 

Esmeralda, nesta cidade. Sustentam que o imóvel mencionado encontra-se 

indevidamente ocupado pelos requeridos, os quais ali adentraram há 

cerca de 02 (dois) meses. Asseveram ter tentado entendimento com os 

réus, sem sucesso. Por conta de tais fatos, pleiteiam os requerentes o 

deferimento de medida liminar de reintegração de posse no imóvel descrito 

na matrícula de nº 57.868, sem a oitiva prévia da parte adversa. Foi 

designado este ato para justificação prévia do alegado. No entanto, 

entendo que se mostra desnecessária a justificação por meio da oitiva de 

testemunhas do autor, já que este, ao ser informalmente ouvido, 

juntamente com a parte adversa, admitiu jamais ter exercido a posse – 

mesmo que indireta – sobre o imóvel em referência. Dispõem os artigos 

560 e 561 do CPC/2015: “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido 

na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” “Art. 

561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração.” No caso dos autos, resta 

evidente, à luz das declarações das partes neste ato, que o requerente 

nunca teve a posse direta sobre o imóvel que adquiriu recentemente, 

objeto da lide, de modo que jamais sofreu turbação ou esbulho aptos a 

justificar a concessão da medida liminar neste feito, de natureza de 

procedimento especial. Ao que parece, por outro lado, o demandado 

estaria exercendo suas atividades laborais numa pequena empresa nesse 

local há cerca de 03 (três) anos, o que se extrai tanto dos documentos 

apresentados nos autos quanto de suas declarações nesta oportunidade, 

e torna inverossímeis as afirmações do autor quanto ao esbulho afirmado 

na vestibular. Desse modo, ausentes os requisitos legais do artigo 561 do 

CPC/2015, INDEFIRO a medida liminar de reintegração de posse, 

autorizando ao requerido que permaneça no imóvel em referência, até 

subsequente decisão neste feito. No que tange às alegações de ameaça 

sofrida pelo requerido, conforme notícia apresentada neste ato, o mesmo 

comunicou o ato à autoridade policial, conforme boletim de ocorrência 

apresentado nos autos. De igual modo, descabe a homologação do acordo 

apresentado pelos autores, haja vista que o requerido nega 

veementemente que tenha consentido com aquele ato, suscitando vício de 

consentimento (contestação às fls. 124 e declarações informais neste 

ato), informando, na contestação, que apenas o firmou porque teve sua 

energia elétrica sorrateiramente desligada naquela data, por ato ilegal, o 

que será apurado na instrução processual. No mais, já tendo a parte 

demandada apresentado contestação, manifeste-se a parte autora sobre 

aludida peça, em réplica, no prazo legal. A seguir, conclusos." 

Rondonópolis/MT, 12 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BENTO DA PAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (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 : 

1001691-16.2018.8.11.0003 AUTOR: GILSON BENTO DA PAZ 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 COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por GILSON BENTO DA PAZ 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. 6/1778490-1, e que recebeu uma fatura 

extraordinária no valor de R$ 983,74 (novecentos e oitenta e três reais e 

setenta e quatro centavos), referente ao mês 11/2017, pois, segundo a 

requerida, teria sido constatado que o relógio apresentava problemas 

técnicos. Sustenta que a cobrança é indevida e que a inspeção foi 

realizada de forma unilateral, sem o conhecimento do demandante. Por 

conta de tais fatos, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de 

que seja determinado que a requerida se abstenha de efetuar a 

suspensão do fornecimento de energia de elétrica de sua Unidade 

Consumidora em razão da referida cobrança. 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 uma fatura extraordinária, com 

valor muito superior ao comumente consumido, referente à suposta 

recuperação de consumo, cuja inspeção não teria sido acompanhada pelo 

autor, o que pode constituir cobrança indevida. Desse modo, a parte 

autora está na iminência de ter o fornecimento de energia elétrica 

suspenso 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 abstenha-se de realizar o corte do 

fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora da parte autora, 

em razão da fatura sub judice, no valor de R$ 983,74 (novecentos e 

oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), 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 07 de 

junho 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 
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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, 12 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000928-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA MARA BORGES (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 : 

1000928-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: CINTIA 

MARA BORGES Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

em desfavor de CINTIA MARA BORGES, ambos qualificados nos autos. 

Noticia a exordial que, o autor concedeu à ré um financiamento, tendo por 

objeto o veículo descrito na inicial. Contudo, relata que a requerida se 

tornou inadimplente com as parcelas em seus respectivos vencimentos. À 

luz destes fatos, o requerente pugna, liminarmente, pela busca e 

apreensão do veículo descrito acima, que se encontra em poder do polo 

passivo, clamando para ser depositado em suas mãos. Pleiteia pelo 

pagamento da integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso 

queira, em 15 (quinze) dias, apresentar resposta, sob pena de revelia. 

Acostada à inicial, veio a documentação pertinente. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

Requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial, demonstram a relação contratual (ID 11748176), bem como a 

notificação da mora (ID 11748180). Por outro lado, há receio de que o 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/1969, 

comprovada a mora do devedor, o caso é de se deferir liminarmente a 

medida, determinando a busca e apreensão do bem supramencionado. 

Assim, presentes os requisitos autorizadores que ensejaram o presente 

pedido, tendo em vista a demonstração da mora, conforme Notificação 

Extrajudicial, tomando assim ciência dos débitos vencidos e não pagos, 

DEFIRO a medida liminar de busca e apreensão, autorizando que o veículo 

fique em depósito com pessoa a ser indicada pelo credor. Nomeio 

depositário fiel do bem o Requerente ou quem o mesmo vier a indicar. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário fiel do bem. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Executada a liminar, cite-se a parte ré 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da integralidade 

da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, (§ 1º, do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004), bem 

como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta sob pena 

de revelia (§ 3º, art. 3º). Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 1º 

e 2º do CPC/15, bem como o arrombamento e a requisição de força 

policial, nos termos do art. 536, §2°, 846, §2° e 782, §2° do CPC/15. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 12 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001210-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001210-53.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa da patrona constituída para emendar a inicial, 

juntando aos autos cópia legível do documento constante no Id. 11885937, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do CPC). Cumpra. Rondonópolis - 

MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001260-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDELCI PASSOS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ID FINANCE BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1001260-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa de seu advogado regularmente constituído, para 

emendar a inicial, juntando ao feito o extrato atualizado da negativação de 

seu nome junto ao SERASA ou SPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra. Rondonópolis - MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001443-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO COGO VESTIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001443-50.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001481-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYRES MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATALICIO VILAMAIOR OAB - MT0005172S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 10001481-62.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – 

Analisando os autos verifica-se que não consta no caderno processual 

autos o memorial descritivo, a planta/mapa e a matrícula atualizada do 

imóvel que pretende usucapir, bem como as matrículas atualizadas dos 

imóveis lindeiros, para comprovação da titularidade dos confinantes, 

indicando o estado civil dos mesmos e a qualificação dos cônjuges, se 

casados forem. Dessa forma, intime os autores, na pessoa de seu 

patrono, regularmente constituído, para que no mesmo prazo de 15 
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(quinze) dias, traga aos autos os documentos retro mencionados, sob 

pena de indeferimento da inicial. II – Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 12 

de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001660-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SILVA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1001660-93.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa de seu advogado regularmente constituído, para 

emendar a inicial, juntando ao feito o extrato atualizado da negativação de 

seu nome junto ao SERASA ou SPC, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001677-32.2018.8.11.0003

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:

RONDOACO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001677-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001674-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO ARAUJO SANTOS (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001674-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004511-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARIA MARTINS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004511-42.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005785-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005785-75.2016.8.11.0003. Vistos etc. Indefiro o pedido de 

citação por edital do requerido Jorge Correia Farias & Cia Ltda ME, vez que 

o AR do Id. 10131009, foi devolvido com a informação “ausente”, não 

havendo vestígios que se encontra em lugar incerto e não sabido. Intime a 

autora para que promova o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000321-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Jayme Cotta Gonçalves Pereira (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE FRANCA TAVARES OAB - MT20490/O (ADVOGADO)

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO OAB - MT20067/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS JUNIOR NEMOTO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000321-36.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, declinando o atual endereço do requerido para 

possibilitar o ato citatório, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001768-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO RAMPAZZO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001768-59.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, declinando o atual endereço do requerido para 

possibilitar o ato citatório, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005498-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005498-15.2016.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004097-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WW TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIANE ZANARDINI MENEZES OAB - MT12775/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004097-78.2016.8.11.0003. Vistos etc. I – Certifique a Sra. 

Gestora o decurso do prazo para apresentação da defesa, bem como 

junte aos autos cópia do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento 

interposto pela requerida. II – Intime o autor para proceder o recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça declinada no Num. 4573865 - Pág. 1, 

no importe de R$ 2.980,00, no prazo de 05 (cinco) dias. III - Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003623-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FARINAZZO & CIA LTDA - ME (RÉU)

JUCINEI PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

ANGELA MOREIRA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003623-10.2016.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor 

pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para promover o 

andamento do feito, declinando o atual endereço das requeridas Jucinei 

Pereira de Souza e Ângela Moreira de Souza, para possibilitar o ato 

citatório, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do §1º, do artigo 485, do CPC. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004739-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ROMANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004739-17.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002282-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE DE RESENDE CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002282-12.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005948-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIAN AUGUSTO OLIVERI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005948-21.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 
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úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000406-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SERAFIM SILVA OAB - MT19232/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS (RÉU)

EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000406-85.2018 Vistos etc. I – A autora, comparece 

aos autos e informa que os requeridos foram devidamente citados, no 

entanto até a presente data não desocuparam o imóvel. II - Dessa forma, 

defiro o pedido constante no Id. 12108055 e determino o 

desentranhamento do mandado de desocupação do imóvel. III – SE 

NECESSÁRIO, o mandado poderá ser cumprido mediante reforço policial 

do IV Comando Regional da Polícia Militar desta Comarca, e com o auxílio 

necessário do demandante. IV - Intime. Cumpra. Expeça o necessário 

Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001545-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO HERBERTO NEUMANN (EXECUTADO)

MARKID NEUMANN - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001545-72.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime a parte autora 

para proceder/comprovar o recolhimento das custas/taxa judiciárias no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de 

extinção. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001371-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAMILOTTI (REQUERIDO)

HILARIO JOAO DALSASSO (REQUERIDO)

MARIA CORDI KLAUS (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (REQUERIDO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001371-63.2018.8.11.0003. Vistos etc. Sobre as alegações 

dos requeridos acerca da existência de Recuperação Judicial (Num. 

11992936), manifeste autor no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006871-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DO 

OFÍCIO EXPEDIDO, PARA PROVIDENCIAR O SEU PROTOCOLO NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004994-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA ELENA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003235-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS OLEGARIO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000589-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES ALVES DE MACEDO NETO OAB - MT0013708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000369-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALECIONE SOUSA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA OAB - MT18463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN ALVES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000369-29.2016.8.11.0003 Vistos etc. Indefiro o 

pedido constante no Id. 10339305, vez que a presente ação trata-se de 

Ação de Execução e não de Cumprimento de Sentença. Analisando os 

autos, vê-se que houve a penhora e remoção de veículo (Id. 2831604 e 

2831065), tendo o executado sido intimado. Assim, expeça mandado, para 

avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. Após, digam 

as partes. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001588-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA FABIANA CARDINI LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001588-43.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime a 

requerente para manifestar acerca da contestação apresentada aos 

autos (Id. 10922448), no prazo legal. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003685-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GOMES LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MURTHA BRANDAO SANTOS - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003685-16.2017.8.11.0003. Vistos etc. Sobre a petição da 

requerida informando que houve composição extrajudicial entre as partes 

(Id. 11875240), manifeste autor no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Cumpra. Rondonópolis – MT, 12 de março de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006352-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006352-72.2017.8.11.0003. Vistos etc. A parte exequente 

ingressou com a presente demanda, com base no título oriundo da Ação 

Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Melhor analisando 

os autos, vê-se que a sentença exequenda foi proferida na forma 

genérica em relação aos “divulgadores” da chamada rede “Telexfree”, não 

havendo reconhecimento de vínculo individual com cada credor. 

Observa-se que naquela r. sentença não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da exequente, 

e o presente feito foi instruído, apenas, com cópia dos boletos e da 

sentença proferida na ACP. Para que haja a liquidação de sentença, seja 

nos termos dos artigos 510, 511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a 

existência de uma sentença condenatória para pagamento de uma quantia 

líquida ou ilíquida, o que não ocorre no presente caso, pois, apesar da 

decisão proferida na ACP tenha cunho genérico e coletivo, não dispõe 

expressamente o direito de cada credor, que somente poderá ser obtido 

mediante a propositura de uma ação declaratória de vínculo entre as 

partes. Assim, para evitar a chamada “decisão surpresa”, vedada no 

artigo 10, do CPC, a parte exequente deverá comprovar que a sentença 

proferida na Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

dispõe expressamente acerca do crédito que pretende obter e, em sendo 

inexistente, adeque o pedido da exordial nos termos do procedimento 

comum (ordinário) para obtenção do reconhecimento de vínculo havido 

entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814056 Nr: 907-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA APARECIDA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA CRISTINA HACK - 

OAB:23.937/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE SOBRE AS 

PETIÇÕES DE FL. 57/62 E 63/65, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743462 Nr: 4064-76.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR MINATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALTER MENDES GARCIA, GILSE 

VICTORIO GARCIA, ALCIDES ALVES DOS SANTOS, JOAO LUIZ DE 

SOUZA, WILSON VICTORIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO DE FL. 325/326, NOS AUTOS SUPRA, 

ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO 

SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 396796 Nr: 10348-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, MÉRCIA CHAVES 

ALVES PEREIRA KLAUS, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS - 

OAB:MT/10635, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729418 Nr: 10097-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO, 

ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 
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OLIVEIRA - OAB:7313 OAB/MS, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE DA DEVOLIÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA DE FL. 148/151.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754784 Nr: 10201-74.2014.811.0003

 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: LINDOMAR RODRIGUES DOS REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 462,54 

DO FUNAJURIS, E R$ 54,90 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720510 Nr: 1553-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REGINALDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE MORAIS DE 

OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DO CÁLCULO DE FLS.168/170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 395460 Nr: 9015-60.2007.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIMAR DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ROBERTO PESCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE, PARA RETIRAR O MANDADO DE 

BAIXA DE PENHORA DE FLS. 351 PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764215 Nr: 15436-22.2014.811.0003

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX CENTER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DA PETIÇÃO DE FL. 106/107, PARA 

MANIFESTAR-SE NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 387491 Nr: 1177-66.2007.811.0003

 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 MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA QUE PROMOVA O 

ANDAMENTO DO PROCESSO NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) 

HORAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 780794 Nr: 6521-47.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE MEDEIROS BRAGUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISANDRA FERNANDES BATISTA 

DE ALMEIDA - OAB:MT 18.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP152165

 CD. PROC. 780794

Ação de Obrigação de Fazer

 Requerente: Rafael de Medeiros Braguini

 Requeridos: Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – 

Spe Ltda e Rodobens Negócios Imobiliários S/A

Vistos etc.

RAFAEL DE MEDEIROS BRAGUINI, já qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de SISTEMA FÁCIL, 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA e 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, também qualificados no 

processo.

 As partes compareceram aos autos para noticiar a realização de acordo 

e pleiteiam sua homologação e posterior extinção do processo (fls. 

283/287).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários na forma pactuada. 

As custas deverão ser recolhidas pelo requerente, no prazo de 5 dias. 

oficie ao CRI local para que promova o cancelamento da averbação de 

existência do presente feito na matrícula nº 86.862, do imóvel 419 ( fls. 

158), expedindo-se o necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 09 de março de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65805 Nr: 873-82.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IGNÁCIO MAMMANA NETTO, 

MARCELO ALIPERTI MAMMANA, ESPÓLIO DE ROSA ANNA ALIPERTI 

MAMMANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:/MT 17449-A, FERNANDO MARTINS GONÇALVES - 

OAB:46325, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXECUTADO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 136,10 
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DO FUNAJURIS, E R$ 43,20 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 762848 Nr: 14843-90.2014.811.0003

 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: SEBASTIÃO REIS DE ARAÚJO FREITAS

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420-MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, MANIFESTAR 

SOBRE O PAGAMENTO DE FL. 237/238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 795049 Nr: 12399-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS, 

AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUENTE, PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 468,44 DO 

FUNAJURIS, E R$ 54,90 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750820 Nr: 8203-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVATORE MACIEL REPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA - 

OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 46240 Nr: 3123-59.1996.811.0003

 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): TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA, ADILHA 

DOURADO DA SILVEIRA, ALBINO LAFAIETE RIBEIRO, CLAUDINAR 

ESTRELA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB-SP 290.089, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:OAB/SP155.456, FERNANDO JOSE BONATTO - OAB:25698/PR, 

SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE CREDORA, PARA 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS 

VALORES DE R$ 179,50 DO FUNAJURIS, E R$ 130,80 CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE 

CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME 

PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT, BEM COMO, INTIMAÇÃO DAS 

PARTES DO CÁLCULO DE FL. 679/687, NO VALOR DE R$ 105.304,20, E 

CÁLCULO DA CONTADORA NO VALOR DE R$ 118,10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65299 Nr: 308-21.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DONIZETE FABRIS, SILVIA HELENA 

CARNEIRO FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 796473 Nr: 12960-74.2015.811.0003

 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: N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINO MOREIRA, DAMARIS GERALDO 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O 

INTEGRAL CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 760586 Nr: 13666-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, COOPERSERRA 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO RURAIS DA SERRA, LOUIZE 

HONORATO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, FLAVIO MERENCIANO - OAB:OAB/ PR 35.121

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM-SE SOBRE A NOVA 

PROPOSTA DE HONORÁRIOS DO PERITO (FL. 135), NO PRAZO DE 05 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818656 Nr: 2443-73.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL 

DE RONDONOPOLIS LTDA ME, PAULO LUCIANO THEODORO DA SILVA, 

KARLA CRISTINA MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CARTA DE CITAÇÃO DEVOLVIDA A FL. 50, SOB A ALEGAÇÃO 

"MUDOU-SE", BEM COMO PROVIDENCIAR O ANDAMENTO DO FEITO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701233 Nr: 9211-88.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLANDINO CENTURIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA - 

OAB:MT/12.103, Nalva Milta de Souza Barros Melo - OAB:15898/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: flavia almeida moura di 

latella - OAB:109.730-MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814477 Nr: 1021-63.2016.811.0003

 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: CRISTINA CAVASSA CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O, SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - 

OAB:21019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA PROVIDENCIAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS VALORES DE R$ 462,54 

DO FUNAJURIS, E R$ 54,90 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, NO PRAZO LEGAL, 

SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA 

OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738885 Nr: 1272-52.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO LOURENÇO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1072 Nr: 825-36.1992.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE BRITO SOARES, 

ARNALDO MARQUES SOARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

825-36.1992.811.0003, Protocolo 1072, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424435 Nr: 6602-06.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIMPIA BAZILIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MARTINS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RICARDO 

FILIPAK, para devolução dos autos nº 6602-06.2009.811.0003, Protocolo 

424435, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444250 Nr: 12919-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMILLY GIRALDES PORTELA, MILTON ZANA 

PORTELA, NIVANDA GIRALDES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAREN KELLY 

ROSSATTO DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

12919-83.2010.811.0003, Protocolo 444250, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001557-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DAYANE ALVES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO FELIX DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001557-86.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. A autora pleiteia autorização para consignação do valor 

atualizado do cheque emitido em favor do requerido e a consequente 

outorga da tutela provisória de urgência para exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito. Aduz que emprestou o cheque a sua prima 

que realizou transação comercial com o demandado originando o débito no 

valor de R$ 515,00 e, face da dificuldade financeira a cártula foi devolvida 

sem provisão de fundos. Que, em razão do lapso temporal decorrido, 

desconhece o paradeiro do credor, sendo necessária a intervenção do 

Judiciário. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Analisando a documentação carreada aos autos, 

observa-se que o cheque cuja quantia se pretende consignar foi 

devolvido a primeira vez em 30.10.2015, e a autora não demonstrou que 

nesse lapso temporal, promoveu diligências visando à localização do 

requerido e que houve a recusa da quitação do débito. Por tal razão, nesta 

fase processual, não se vislumbra a existência de dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ex positis, na ausência dos requisitos necessários para 

a concessão da tutela antecipada, indefiro o pedido. No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 
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análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de consignação do valor pretendido pela demandante, cujo 

depósito deverá ser realizado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito (art. 542, I e parágrafo único do CPC). Proceda a citação 

do requerido, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 

246, IV, 256, II e 257, III, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001347-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MORAIS SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001347-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em vista que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, o artigo 300 do Novel Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março 

de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo 

como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se 

que a demandante, de fato, possui em seu nome débito pendente oriundo 

de contrato firmado entre as partes, de modo que a dívida é questionável 

e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito 

antecipatório. Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça 

os seus direitos, entre os quais se encontra o de lançar ou manter o nome 

do devedor em cadastros de inadimplentes. In casu, vê-se a ausência de 

suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da 

medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem 

por si só as alegações da parte autora. Fredie Didier Jr. assevera que: “A 

prova inequívoca deve conduzir o magistrado a um juízo de probabilidade, 

verossimilhança sobre os fatos narrados. O juízo de verossimilhança é 

aquele que permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos, a um 

‘elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor’. É 

imprescindível acrescentar que a verossimilhança refere-se não só à 

matéria de fato, como também à plausibilidade da subsunção dos fatos à 

norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. O magistrado 

precisa avaliar se há probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e 

quais as chances de êxito do demandante.” (Curso de Direito Processual 

Civil, volume 2, página 490). A informação fornecida pela empresa ré, 

quanto ao risco de crédito em nome do devedor junto aos cadastros 

restritivos de crédito, não constitui ato ilícito e, sim, exercício regular de 

direito. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos 

necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. Defiro, no entanto, o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001482-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA DIAS BATISTA BONET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE BONISSONI OAB - MT0018717A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001482-47.2018.8.11.0003. Vistos etc. A parte exequente 

ingressou com a presente demanda, com base no título oriundo da Ação 

Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramita perante o 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Melhor analisando 

os autos, vê-se que a sentença exequenda foi proferida na forma 

genérica em relação aos “divulgadores” da chamada rede “Telexfree”, não 

havendo reconhecimento de vínculo individual com cada credor. 

Observa-se que naquela r. sentença não há qualquer 

documento/manifestação que reconheça o crédito em favor da exequente, 

e o presente feito foi instruído, apenas, com cópia dos boletos e da 

sentença proferida na ACP. Para que haja a liquidação de sentença, seja 

nos termos dos artigos 510, 511, 520 e 523 do CPC, faz-se necessário a 

existência de uma sentença condenatória para pagamento de uma quantia 

líquida ou ilíquida, o que não ocorre no presente caso, pois, apesar da 

decisão proferida na ACP tenha cunho genérico e coletivo, não dispõe 

expressamente o direito de cada credor, que somente poderá ser obtido 

mediante a propositura de uma ação declaratória de vínculo entre as 

partes. Assim, para evitar a chamada “decisão surpresa”, vedada no 

artigo 10, do CPC, a parte exequente deverá comprovar que a sentença 

proferida na Ação Civil Pública Coletiva nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

dispõe expressamente acerca do crédito que pretende obter e, em sendo 

inexistente, adeque o pedido da exordial nos termos do procedimento 

comum (ordinário) para obtenção do reconhecimento de vínculo havido 

entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 12 de março de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006147-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SOUZA SILVA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006147-43.2017.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, carência de ação em face do pagamento 

administrativo. A alegada carência da ação em face do pagamento 

efetuado na seara administrativa e pela quitação outorgada pela autora, o 

desiderato buscado pela demandada não prospera. A alegação da parte 

ré é no sentido de que, em face ao recebimento parcial da verba 

securitária, teria o segurado concordado com o pagamento como 

procedido e dado a quitação ao contrato. A quitação levada a efeito entre 

as partes não afasta a possibilidade de a autora discutir judicialmente 

direitos seus, até pelo fato de que a quitação se refere somente ao valor 

efetivamente pago. Destarte, embora a demandante tenha firmado recibo 

de quitação, exonerando a seguradora das obrigações assumidas por 

meio do contrato de seguro, aquele documento quitou apenas a 

importância nele estipulada, logo, prevalece a obrigação de indenizar o 

valor restante fixado para o seguro DPVAT. Posto Isto, rejeito a preliminar 

suscitada na peça defensiva. Não havendo outras preliminares a serem 

apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o 

processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na 

prova da invalidez permanente da parte requerente. Designo o dia 10 de 

maio de 2018 às 14h10, para realização do mutirão de julgamento de 

processos DPVAT, no qual a parte autora será submetida à perícia médica 

judicial e, não obtida a conciliação, no mesmo ato será prolatada sentença. 

Nomeio como perito do Juízo, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com 

endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, 

nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os honorários do perito judicial no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intime a requerida para proceder o depósito 

do valor dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de não realização do mutirão. Efetivado o depósito, intime a parte autora, 

pessoalmente por ARMP, bem como por intermédio de seu procurador 

constituído, para comparecer junto ao Fórum desta Comarca às 13h00, na 

data aprazada, munida de todos os documentos médicos relativos à 

invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), ainda que tais 

documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não compareça ao 

ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de acordo com o 

conjunto probatório produzido nos autos e haverá a devolução do valor 

depositado em favor da seguradora, em conta bancária a ser indicada. 

Intime as partes para indicarem assistente técnico e/ou formularem 

quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, consignando que o 

assistente deverá comparecer ao dia designado independentemente de 

intimação deste Juízo. Havendo a realização da perícia na data aprazada, 

proceda o levantamento do valor depositado em favor do Sr. Expert, em 

conta bancária a ser indicada. Intime. Rondonópolis - MT, 12 de março de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001497-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINOMAR LOPES DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001497-84.2016.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que a 

intimação da requerente para o ato designado no Num. 10833466 - Pág. 1, 

restou infrutífero, vez que o AR foi devolvido com a informação “não 

procurado”. Assim, para que não haja futura alegação de nulidade designo 

o dia 10 de maio de 2018 às 14h30, para realização do mutirão de 

julgamento de processos DPVAT, no qual a parte autora será submetida à 

perícia médica judicial e, não obtida a conciliação, no mesmo ato será 

prolatada sentença. Nomeio como perito do Juízo, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul 

Winnikow, com endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 

557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os honorários do 

perito judicial no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intime a requerida para 

proceder a complementação do depósito do valor dos honorários periciais 

depositados no Num. 11291939, perfazendo o importe remanescente de 

R$ 50,00 (cinquenta reais), no prazo de 05 (cinco) dias. Intime a parte 

autora, via Oficial de Justiça, bem como por intermédio de seu procurador 

constituído, para comparecer junto ao Fórum desta Comarca às 13h30, na 

data aprazada, munida de todos os documentos médicos relativos à 

invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), ainda que tais 

documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não compareça ao 

ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de acordo com o 

conjunto probatório produzido nos autos e haverá a devolução do valor 

depositado em favor da seguradora, em conta bancária a ser indicada. 

Intime as partes para indicarem assistente técnico e/ou formularem 

quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, consignando que o 

assistente deverá comparecer ao dia designado independentemente de 

intimação deste Juízo. Havendo a realização da perícia na data aprazada, 

proceda o levantamento do valor depositado em favor do Sr. Expert, em 

conta bancária a ser indicada. Intime. Rondonópolis - MT, 12 de março de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002326-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENNIFFER VANESSA SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002326-65.2016.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que a 

intimação da requerente para o ato designado no Num. 10833335 - Pág. 1, 

restou infrutífero, vez que o AR foi devolvido com a informação “ausente”. 

Assim, para que não haja futura alegação de nulidade designo o dia 10 de 

maio de 2018 às 14h40, para realização do mutirão de julgamento de 

processos DPVAT, no qual a parte autora será submetida à perícia médica 

judicial e, não obtida a conciliação, no mesmo ato será prolatada sentença. 

Nomeio como perito do Juízo, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com 

endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, 

nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os honorários do perito judicial no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intime a requerida para proceder a 

complementação do depósito do valor dos honorários periciais 

depositados no Id. 12082087, perfazendo o importe remanescente de R$ 

50,00 (cinquenta reais), no prazo de 05 (cinco) dias. Intime a parte autora, 

via Oficial de Justiça, bem como por intermédio de seu procurador 

constituído, para comparecer junto ao Fórum desta Comarca às 14h00, na 

data aprazada, munida de todos os documentos médicos relativos à 

invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), ainda que tais 

documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não compareça ao 

ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de acordo com o 

conjunto probatório produzido nos autos e haverá a devolução do valor 

depositado em favor da seguradora, em conta bancária a ser indicada. 

Intime as partes para indicarem assistente técnico e/ou formularem 

quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, consignando que o 

assistente deverá comparecer ao dia designado independentemente de 

intimação deste Juízo. Havendo a realização da perícia na data aprazada, 

proceda o levantamento do valor depositado em favor do Sr. Expert, em 

conta bancária a ser indicada. Intime. Rondonópolis - MT, 12 de março de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005697-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARQUES DOS SANTOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005697-37.2016.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide 

para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A e ausência de laudo do IML. Segundo disposto no art. 7º da Lei 

6.194/74, modificado pela Lei 8.441/92, é legitimada para responder pelo 

pagamento qualquer sociedade seguradora que opere seguro que 

acoberte os sinistros enquadrados no DPVAT: "Art. 7 - A indenização por 

pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei". Destarte, a norma legal legitima 

qualquer seguradora a responder pela indenização em caso de seguro 

obrigatório, independentemente de ter sido realizado processo 

administrativo em outra seguradora. Tal questão já se encontra pacificada 

no E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: "PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA NECESSIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. AFASTAMENTO DA 

QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante do convênio é parte 

legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE PEDIDO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO DO CASO 

À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO 

DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA. 

REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. REJEIÇÃO. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 

DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. 

PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00249348820138152001, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO 

PORTO, j. em 21-10-2015)” Quanto a alegada ausência do laudo do IML, 

vê-se que a parte autora juntou documentos que resguardam seu direito, 

sendo suficientes à propositura da ação e aptos à compreensão da 

controvérsia, pois a comprovação de sua invalidez, trata-se de prova a 

ser produzida no momento processual oportuno. Posto Isto, rejeito as 

preliminares suscitadas na peça defensiva. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da invalidez permanente da parte requerente. Designo 

o dia 10 de maio de 2018 às 14h50, para realização do mutirão de 

julgamento de processos DPVAT, no qual a parte autora será submetida à 

perícia médica judicial e, não obtida a conciliação, no mesmo ato será 

prolatada sentença. Nomeio como perito do Juízo, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul 

Winnikow, com endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 

557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os honorários do 

perito judicial no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intime a requerida para 

proceder o depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de não realização do mutirão. Efetivado o depósito, 

intime a parte autora, pessoalmente por ARMP, bem como por intermédio 

de seu procurador constituído, para comparecer junto ao Fórum desta 

Comarca às 13h30, na data aprazada, munida de todos os documentos 

médicos relativos à invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), 

ainda que tais documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não 

compareça ao ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de 

acordo com o conjunto probatório produzido nos autos e haverá a 

devolução do valor depositado em favor da seguradora, em conta 

bancária a ser indicada. Intime as partes para indicarem assistente técnico 

e/ou formularem quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, 

consignando que o assistente deverá comparecer ao dia designado 

independentemente de intimação deste Juízo. Havendo a realização da 

perícia na data aprazada, proceda o levantamento do valor depositado em 

favor do Sr. Expert, em conta bancária a ser indicada. Intime. 

Rondonópolis - MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000420-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BRUNO DA SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000420-06.2017.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide 

para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A e carência de ação em face do pagamento administrativo. Segundo 

disposto no art. 7º da Lei 6.194/74, modificado pela Lei 8.441/92, é 

legitimada para responder pelo pagamento qualquer sociedade seguradora 

que opere seguro que acoberte os sinistros enquadrados no DPVAT: "Art. 

7 - A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". Destarte, a norma 

legal legitima qualquer seguradora a responder pela indenização em caso 

de seguro obrigatório, independentemente de ter sido realizado processo 

administrativo em outra seguradora. Tal questão já se encontra pacificada 

no E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: "PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA NECESSIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. AFASTAMENTO DA 

QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante do convênio é parte 

legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE PEDIDO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO DO CASO 

À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO 

DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA. 

REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. REJEIÇÃO. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 

DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. 

PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00249348820138152001, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO 

PORTO, j. em 21-10-2015)” Quanto a alegada carência da ação em face 

do pagamento efetuado na seara administrativa e pela quitação outorgada 

pela autora, o desiderato buscado pela demandada não prospera. A 

alegação da parte ré é no sentido de que, em face ao recebimento parcial 

da verba securitária, teria o segurado concordado com o pagamento como 

procedido e dado a quitação ao contrato. A quitação levada a efeito entre 

as partes não afasta a possibilidade de a autora discutir judicialmente 

direitos seus, até pelo fato de que a quitação se refere somente ao valor 

efetivamente pago. Destarte, embora a parte demandante tenha firmado 

recibo de quitação, exonerando a seguradora das obrigações assumidas 

por meio do contrato de seguro, aquele documento quitou apenas a 

importância nele estipulada, logo, prevalece a obrigação de indenizar o 

valor restante fixado para o seguro DPVAT. Posto Isto, rejeito as 

preliminares suscitadas na peça defensiva. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da invalidez permanente da parte requerente. Designo 

o dia 10 de maio de 2018 às 15h00, para realização do mutirão de 

julgamento de processos DPVAT, no qual a parte autora será submetida à 

perícia médica judicial e, não obtida a conciliação, no mesmo ato será 

prolatada sentença. Nomeio como perito do Juízo, independentemente de 
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termo de compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul 

Winnikow, com endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 

557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os honorários do 

perito judicial no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intime a requerida para 

proceder o depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de não realização do mutirão. Efetivado o depósito, 

intime a parte autora, pessoalmente por ARMP, bem como por intermédio 

de seu procurador constituído, para comparecer junto ao Fórum desta 

Comarca às 14h00, na data aprazada, munida de todos os documentos 

médicos relativos à invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), 

ainda que tais documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não 

compareça ao ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de 

acordo com o conjunto probatório produzido nos autos e haverá a 

devolução do valor depositado em favor da seguradora, em conta 

bancária a ser indicada. Intime as partes para indicarem assistente técnico 

e/ou formularem quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, 

consignando que o assistente deverá comparecer ao dia designado 

independentemente de intimação deste Juízo. Havendo a realização da 

perícia na data aprazada, proceda o levantamento do valor depositado em 

favor do Sr. Expert, em conta bancária a ser indicada. Intime. 

Rondonópolis - MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002058-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002058-74.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que a 

intimação da requerente para o ato designado no Num. 10831734, restou 

infrutífero, vez que o AR foi devolvido com a informação “não existe o nº”. 

Assim, para que não haja futura alegação de nulidade designo o dia 10 de 

maio de 2018 às 15h20, para realização do mutirão de julgamento de 

processos DPVAT, no qual a parte autora será submetida à perícia médica 

judicial e, não obtida a conciliação, no mesmo ato será prolatada sentença. 

Nomeio como perito do Juízo, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com 

endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, 

nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os honorários do perito judicial no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intime a requerida para proceder a 

complementação do depósito do valor dos honorários periciais 

depositados no Num. 11291612, perfazendo o importe remanescente de 

R$ 50,00 (cinquenta reais), no prazo de 05 (cinco) dias. Intime a parte 

autora, via Oficial de Justiça, bem como por intermédio de seu procurador 

constituído, para comparecer junto ao Fórum desta Comarca às 15h00, na 

data aprazada, munida de todos os documentos médicos relativos à 

invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), ainda que tais 

documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não compareça ao 

ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de acordo com o 

conjunto probatório produzido nos autos e haverá a devolução do valor 

depositado em favor da seguradora, em conta bancária a ser indicada. 

Intime as partes para indicarem assistente técnico e/ou formularem 

quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, consignando que o 

assistente deverá comparecer ao dia designado independentemente de 

intimação deste Juízo. Havendo a realização da perícia na data aprazada, 

proceda o levantamento do valor depositado em favor do Sr. Expert, em 

conta bancária a ser indicada. Intime. Rondonópolis - MT, 12 de março de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004557-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004557-31.2017.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide 

para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A; inépcia da inicial; carência de ação em face do pagamento 

administrativo, bem como ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da do 

comprovante de residência estar em nome de terceiro. Segundo disposto 

no art. 7º da Lei 6.194/74, modificado pela Lei 8.441/92, é legitimada para 

responder pelo pagamento qualquer sociedade seguradora que opere 

seguro que acoberte os sinistros enquadrados no DPVAT: "Art. 7 - A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". Destarte, a norma 

legal legitima qualquer seguradora a responder pela indenização em caso 

de seguro obrigatório, independentemente de ter sido realizado processo 

administrativo em outra seguradora. Tal questão já se encontra pacificada 

no E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: "PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGADA NECESSIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. AFASTAMENTO DA 

QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante do convênio é parte 

legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE PEDIDO NA VIA 

ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO DO CASO 

À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO 

DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA. 

REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. REJEIÇÃO. 

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 

DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. 

PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00249348820138152001, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO 

PORTO, j. em 21-10-2015)” Em relação a inépcia da inicial, têm-se que com 

uma simples análise na petição inicial resta claro o objetivo perseguido 

pelo demandante, decorrendo da narração dos fatos a lógica do pleito, 

cujo objeto restou amplamente impugnado na contestação. Dessa forma, 

entendo existir necessidade e utilidade da manifestação jurisdicional, 

sendo que a questão acerca do quanto foi recebimento a título de 

indenização, já houve a comprovação nos autos com a juntada do recibo 

no Num. 11364451 - Pág. 51. Quanto a alegada carência da ação em face 

do pagamento efetuado na seara administrativa e pela quitação outorgada 

pela autora, o desiderato buscado pela demandada não prospera. A 

alegação da parte ré é no sentido de que, em face ao recebimento parcial 

da verba securitária, teria o segurado concordado com o pagamento como 

procedido e dado a quitação ao contrato. A quitação levada a efeito entre 

as partes não afasta a possibilidade de a autora discutir judicialmente 

direitos seus, até pelo fato de que a quitação se refere somente ao valor 

efetivamente pago. Destarte, embora a demandante tenha firmado recibo 

de quitação, exonerando a seguradora das obrigações assumidas por 

meio do contrato de seguro, aquele documento quitou apenas a 

importância nele estipulada, logo, prevalece a obrigação de indenizar o 

valor restante fixado para o seguro DPVAT. Relativamente ao 

comprovante de endereço, tem-se que a lei processual exige que a peça 

de ingresso seja instruída com documentos indispensáveis à propositura 

da demanda, devendo a parte comprovar a ocorrência do sinistro e as 

lesões dele decorrentes (art. 319 e 320, do CPC). A própria legislação de 

regência do seguro DPVAT (Lei 6.194/74) não exige a juntada de 

comprovante de residência para o ajuizamento da ação, devendo o autor 
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da ação de cobrança deste seguro apresentar a prova do acidente e do 

dano dele decorrente. Ademais, o entendimento jurisprudencial assegura 

que o comprovante de residência não constitui documento indispensável 

ao ajuizamento das ações de indenização, não havendo previsão legal 

para tal exigência: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. COMPROVANTE DE RESIDENCIA. DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL À PROPOSITUDA DA DEMANDA. DECLARAÇÃO DE 

POBREZA DATADA. LEI Nº 1.060/50. PROCURAÇÃO DATADA. EXCESSO 

DE FORMALISMO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. I - A comprovação documental 

do endereço de residência declarado pelo autor na petição inicial é 

dispensável, por ausência de previsão legislativa. II - Compete à parte 

adversária suscitar e comprovar a inexistência ou não atualidade da 

hipossuficiência afirmada pelo autor, nos termos da Lei nº 1.060/50. III - 

Havendo dúvida sobre a veracidade da constituição de advogado por 

procuração não datada, deve o Juízo determinar a intimação pessoal do 

requerente para esclarecer o fato, sendo impertinente a intimação do 

próprio causídico para o desiderato, através de publicação em diário 

oficial, bem como incabível o indeferimento da petição inicial, sob tal 

implícito fundamento." (TJMG. Proc. 1.0707.13.032248-0/001. Des. Rel. 

Leite Praça. Dje 17/07/2014). Extrai-se do que consta no Boletim de 

Ocorrência e da certidão de ocorrência emitida pela SAMU o acidente 

ocorreu nesta Comarca de Rondonópolis/MT. Ademais, não é necessário o 

comprovante de residência para se auferir a competência do juízo, pois as 

ações de indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser 

ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme 

determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46, do 

mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte autora. Dessa forma, 

não há se falar em indeferimento da inicial sob exame, pois ela contém 

todos os requisitos exigidos pelos art. 319, do CPC, não incorrendo em 

nenhuma hipótese do art. 330, do mesmo diploma. Posto Isto, rejeito as 

preliminares suscitadas na peça defensiva. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da invalidez permanente da parte requerente. Designo 

o dia 10 de maio de 2018 às 15h30, para realização do mutirão de 

julgamento de processos DPVAT, no qual a parte autora será submetida à 

perícia médica judicial e, não obtida a conciliação, no mesmo ato será 

prolatada sentença. Nomeio como perito do Juízo, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul 

Winnikow, com endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 

557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os honorários do 

perito judicial no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intime a requerida para 

proceder o depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de não realização do mutirão. Efetivado o depósito, 

intime a parte autora, pessoalmente por ARMP, bem como por intermédio 

de seu procurador constituído, para comparecer junto ao Fórum desta 

Comarca às 15h00, na data aprazada, munida de todos os documentos 

médicos relativos à invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), 

ainda que tais documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não 

compareça ao ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de 

acordo com o conjunto probatório produzido nos autos e haverá a 

devolução do valor depositado em favor da seguradora, em conta 

bancária a ser indicada. Intime as partes para indicarem assistente técnico 

e/ou formularem quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, 

consignando que o assistente deverá comparecer ao dia designado 

independentemente de intimação deste Juízo. Havendo a realização da 

perícia na data aprazada, proceda o levantamento do valor depositado em 

favor do Sr. Expert, em conta bancária a ser indicada. Intime. 

Rondonópolis - MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005111-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAETANO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005111-63.2017.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide 

para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A; carência de ação em face do pagamento administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, em razão da do comprovante de residência estar em 

nome de terceiro. Segundo disposto no art. 7º da Lei 6.194/74, modificado 

pela Lei 8.441/92, é legitimada para responder pelo pagamento qualquer 

sociedade seguradora que opere seguro que acoberte os sinistros 

enquadrados no DPVAT: "Art. 7 - A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, a norma legal legitima qualquer seguradora a responder pela 

indenização em caso de seguro obrigatório, independentemente de ter 

sido realizado processo administrativo em outra seguradora. Tal questão 

já se encontra pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: "PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

ALEGADA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. 

AFASTAMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante 

do convênio é parte legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE 

PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO 

DO CASO À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO 

JULGAMENTO DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

APRESENTADA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

SEGURADORA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00249348820138152001, - Não 

possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 21-10-2015)” Quanto a 

alegada carência da ação em face do pagamento efetuado na seara 

administrativa e pela quitação outorgada pela autora, o desiderato 

buscado pela demandada não prospera. A alegação da parte ré é no 

sentido de que, em face ao recebimento parcial da verba securitária, teria 

o segurado concordado com o pagamento como procedido e dado a 

quitação ao contrato. A quitação levada a efeito entre as partes não 

afasta a possibilidade de a autora discutir judicialmente direitos seus, até 

pelo fato de que a quitação se refere somente ao valor efetivamente pago. 

Destarte, embora a demandante tenha firmado recibo de quitação, 

exonerando a seguradora das obrigações assumidas por meio do contrato 

de seguro, aquele documento quitou apenas a importância nele estipulada, 

logo, prevalece a obrigação de indenizar o valor restante fixado para o 

seguro DPVAT. Relativamente ao comprovante de endereço, tem-se que a 

lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída com 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte 

comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 319 

e 320, do CPC). A própria legislação de regência do seguro DPVAT (Lei 

6.194/74) não exige a juntada de comprovante de residência para o 

ajuizamento da ação, devendo o autor da ação de cobrança deste seguro 

apresentar a prova do acidente e do dano dele decorrente. Ademais, o 

entendimento jurisprudencial assegura que o comprovante de residência 

não constitui documento indispensável ao ajuizamento das ações de 

indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: "APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROVANTE DE 

RESIDENCIA. DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITUDA DA 

DEMANDA. DECLARAÇÃO DE POBREZA DATADA. LEI Nº 1.060/50. 

PROCURAÇÃO DATADA. EXCESSO DE FORMALISMO. INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. I - A 

comprovação documental do endereço de residência declarado pelo autor 

na petição inicial é dispensável, por ausência de previsão legislativa. II - 

Compete à parte adversária suscitar e comprovar a inexistência ou não 

atualidade da hipossuficiência afirmada pelo autor, nos termos da Lei nº 

1.060/50. III - Havendo dúvida sobre a veracidade da constituição de 
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advogado por procuração não datada, deve o Juízo determinar a intimação 

pessoal do requerente para esclarecer o fato, sendo impertinente a 

intimação do próprio causídico para o desiderato, através de publicação 

em diário oficial, bem como incabível o indeferimento da petição inicial, sob 

tal implícito fundamento." (TJMG. Proc. 1.0707.13.032248-0/001. Des. Rel. 

Leite Praça. Dje 17/07/2014). Extrai-se do que consta no Boletim de 

Ocorrência e da certidão de ocorrência emitida pela SAMU o acidente 

ocorreu nos limites/competência desta Comarca de Rondonópolis/MT. 

Ademais, não é necessário o comprovante de residência para se auferir a 

competência do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de 

seguro obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como 

no local do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o 

domicílio do réu, art. 46, do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela 

parte autora. Dessa forma, não há se falar em indeferimento da inicial sob 

exame, pois ela contém todos os requisitos exigidos pelos art. 319, do 

CPC, não incorrendo em nenhuma hipótese do art. 330, do mesmo diploma. 

Posto Isto, rejeito as preliminares suscitadas na peça defensiva. Não 

havendo outras preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que 

impeçam o andamento do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os 

pontos controvertidos da demanda na prova da invalidez permanente da 

parte requerente. Designo o dia 10 de maio de 2018 às 15h40, para 

realização do mutirão de julgamento de processos DPVAT, no qual a parte 

autora será submetida à perícia médica judicial e, não obtida a conciliação, 

no mesmo ato será prolatada sentença. Nomeio como perito do Juízo, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. 

Alexander Paul Winnikow, com endereço profissional na Rua José Salmem 

Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os 

honorários do perito judicial no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As 

diligências e providências necessárias para a realização do ato, bem 

como os honorários periciais serão arcados pela requerida. Intime a 

requerida para proceder o depósito do valor dos honorários periciais, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não realização do mutirão. 

Efetivado o depósito, intime a parte autora, pessoalmente por ARMP, bem 

como por intermédio de seu procurador constituído, para comparecer junto 

ao Fórum desta Comarca às 15h00, na data aprazada, munida de todos os 

documentos médicos relativos à invalidez alegada (exames, atestados, 

imagens e etc), ainda que tais documentos já estejam nos autos. Caso a 

parte autora não compareça ao ato, salvo por justo motivo, o feito será 

sentenciado de acordo com o conjunto probatório produzido nos autos e 

haverá a devolução do valor depositado em favor da seguradora, em 

conta bancária a ser indicada. Intime as partes para indicarem assistente 

técnico e/ou formularem quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, 

consignando que o assistente deverá comparecer ao dia designado 

independentemente de intimação deste Juízo. Havendo a realização da 

perícia na data aprazada, proceda o levantamento do valor depositado em 

favor do Sr. Expert, em conta bancária a ser indicada. Intime. 

Rondonópolis - MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002097-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA GRACIELI DA SILVA MOURA DE OLIVEIRA SANTOS (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002097-71.2017.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

sustenta a necessidade de retificação do polo passivo da lide e alega, em 

preliminar, carência de ação em face do pagamento administrativo, bem 

como ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, em razão da do comprovante de residência estar em 

nome de terceiro. Considerando que na data de 02/08/2016, foi expedida 

Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 149 de 

04/08/2016, a qual homologou a Mudança de Denominação Social da ré, 

defiro o pedido de retificação do polo passivo da lide para constar 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. A 

alegada carência da ação em face do pagamento efetuado na seara 

administrativa e pela quitação outorgada pela autora, o desiderato 

buscado pela demandada não prospera. A alegação da parte ré é no 

sentido de que, em face ao recebimento parcial da verba securitária, teria 

o segurado concordado com o pagamento como procedido e dado a 

quitação ao contrato. A quitação levada a efeito entre as partes não 

afasta a possibilidade de a autora discutir judicialmente direitos seus, até 

pelo fato de que a quitação se refere somente ao valor efetivamente pago. 

Destarte, embora a demandante tenha firmado recibo de quitação, 

exonerando a seguradora das obrigações assumidas por meio do contrato 

de seguro, aquele documento quitou apenas a importância nele estipulada, 

logo, prevalece a obrigação de indenizar o valor restante fixado para o 

seguro DPVAT. Relativamente ao comprovante de endereço, tem-se que a 

lei processual exige que a peça de ingresso seja instruída com 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte 

comprovar a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 319 

e 320, do CPC). A própria legislação de regência do seguro DPVAT (Lei 

6.194/74) não exige a juntada de comprovante de residência para o 

ajuizamento da ação, devendo o autor da ação de cobrança deste seguro 

apresentar a prova do acidente e do dano dele decorrente. Ademais, o 

entendimento jurisprudencial assegura que o comprovante de residência 

não constitui documento indispensável ao ajuizamento das ações de 

indenização, não havendo previsão legal para tal exigência: "APELAÇÃO 

CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROVANTE DE 

RESIDENCIA. DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITUDA DA 

DEMANDA. DECLARAÇÃO DE POBREZA DATADA. LEI Nº 1.060/50. 

PROCURAÇÃO DATADA. EXCESSO DE FORMALISMO. INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. I - A 

comprovação documental do endereço de residência declarado pelo autor 

na petição inicial é dispensável, por ausência de previsão legislativa. II - 

Compete à parte adversária suscitar e comprovar a inexistência ou não 

atualidade da hipossuficiência afirmada pelo autor, nos termos da Lei nº 

1.060/50. III - Havendo dúvida sobre a veracidade da constituição de 

advogado por procuração não datada, deve o Juízo determinar a intimação 

pessoal do requerente para esclarecer o fato, sendo impertinente a 

intimação do próprio causídico para o desiderato, através de publicação 

em diário oficial, bem como incabível o indeferimento da petição inicial, sob 

tal implícito fundamento." (TJMG. Proc. 1.0707.13.032248-0/001. Des. Rel. 

Leite Praça. Dje 17/07/2014). Extrai-se dos autos que o comprovante de 

residência está em nome do esposo da requerente e pelo que consta no 

Boletim de Ocorrência o acidente ocorreu nesta Comarca de 

Rondonópolis/MT. Ademais, não é necessário o comprovante de 

residência para se auferir a competência do juízo, pois as ações de 

indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser ajuizadas 

tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme determina o 

art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46, do mesmo Diploma 

Legal, cabendo a opção pela parte autora. Posto Isto, rejeito a preliminar 

suscitada na peça defensiva. Não havendo outras preliminares a serem 

apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o 

processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na 

prova da invalidez permanente da parte requerente. Designo o dia 10 de 

maio de 2018 às 16h30, para realização do mutirão de julgamento de 

processos DPVAT, no qual a parte autora será submetida à perícia médica 

judicial e, não obtida a conciliação, no mesmo ato será prolatada sentença. 

Nomeio como perito do Juízo, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com 

endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, 

nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os honorários do perito judicial no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intime a requerida para proceder o depósito 

do valor dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de não realização do mutirão. Efetivado o depósito, intime a parte autora, 

pessoalmente por ARMP, bem como por intermédio de seu procurador 

constituído, para comparecer junto ao Fórum desta Comarca às 16h00, na 

data aprazada, munida de todos os documentos médicos relativos à 

invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), ainda que tais 

documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não compareça ao 

ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de acordo com o 

conjunto probatório produzido nos autos e haverá a devolução do valor 

depositado em favor da seguradora, em conta bancária a ser indicada. 

Intime as partes para indicarem assistente técnico e/ou formularem 

quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, consignando que o 
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assistente deverá comparecer ao dia designado independentemente de 

intimação deste Juízo. Havendo a realização da perícia na data aprazada, 

proceda o levantamento do valor depositado em favor do Sr. Expert, em 

conta bancária a ser indicada. Intime. Rondonópolis - MT, 12 de março de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004301-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CORREA DA SILVA OAB - MT22655/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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004301-88.2017.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

sustenta a necessidade de retificação do polo passivo da lide. 

Considerando que na data de 02/08/2016, foi expedida Portaria SUSEP nº 

34, publicada no Diário Oficial da União nº 149 de 04/08/2016, a qual 

homologou a Mudança de Denominação Social da ré, defiro o pedido de 

retificação do polo passivo da lide para constar SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Não havendo preliminares a serem 

apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o 

processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na 

prova da invalidez permanente da parte requerente. Designo o dia 10 de 

maio de 2018 às 16h40, para realização do mutirão de julgamento de 

processos DPVAT, no qual a parte autora será submetida à perícia médica 

judicial e, não obtida a conciliação, no mesmo ato será prolatada sentença. 

Nomeio como perito do Juízo, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com 

endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, 

nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os honorários do perito judicial no 

importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As diligências e providências 

necessárias para a realização do ato, bem como os honorários periciais 

serão arcados pela requerida. Intime a requerida para proceder o depósito 

do valor dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de não realização do mutirão. Não havendo a comprovação do 

recolhimento, imediatamente conclusos. Efetivado o depósito, intime a 

parte autora, pessoalmente por ARMP, bem como por intermédio de seu 

procurador constituído, para comparecer junto ao Fórum desta Comarca 

às 16h00, na data aprazada, munida de todos os documentos médicos 

relativos à invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), ainda 

que tais documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não 

compareça ao ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de 

acordo com o conjunto probatório produzido nos autos e haverá a 

devolução do valor depositado em favor da seguradora, em conta 

bancária a ser indicada. Intime as partes para indicarem assistente técnico 

e/ou formularem quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, 

consignando que o assistente deverá comparecer ao dia designado 

independentemente de intimação deste Juízo. Havendo a realização da 

perícia na data aprazada, proceda o levantamento do valor depositado em 

favor do Sr. Expert, em conta bancária a ser indicada. Intime. 

Rondonópolis - MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000807-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000807-55.2016.8.11.0003. Vistos etc. Visando a 

celeridade processual, designo o dia 10 de maio de 2018 às 16h50, para 

realização do mutirão de julgamento de processos DPVAT, no qual a parte 

autora será submetida à perícia médica judicial e, não obtida a conciliação, 

no mesmo ato será prolatada sentença. Nomeio como perito do Juízo, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. 

Alexander Paul Winnikow, com endereço profissional na Rua José Salmem 

Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os 

honorários do perito judicial no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As 

diligências e providências necessárias para a realização do ato, bem 

como os honorários periciais serão arcados pela requerida, cujo depósito 

consta realizado nos autos no Id. 9601887. intime a parte autora, 

pessoalmente por ARMP,, bem como por intermédio de seu procurador 

constituído, para comparecer junto ao Fórum desta Comarca às 15h00, na 

data aprazada, munida de todos os documentos médicos relativos à 

invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), ainda que tais 

documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não compareça ao 

ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de acordo com o 

conjunto probatório produzido nos autos e haverá a devolução do valor 

depositado em favor da seguradora, em conta bancária a ser indicada. 

Intime as partes para indicarem assistente técnico e/ou formularem 

quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, consignando que o 

assistente deverá comparecer ao dia designado independentemente de 

intimação deste Juízo. Havendo a realização da perícia na data aprazada, 

proceda o levantamento do valor depositado em favor do Sr. Expert, em 

conta bancária a ser indicada. Intime. Rondonópolis - MT, 12 de março de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003943-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIENIS PEREIRA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ ANTUNES HACHEM NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003943-60.2016.8.11.0003. Vistos etc. Visando a 

celeridade processual, designo o dia 10 de maio de 2018 às 17h20, para 

realização do mutirão de julgamento de processos DPVAT, no qual a parte 

autora será submetida à perícia médica judicial e, não obtida a conciliação, 

no mesmo ato será prolatada sentença. Nomeio como perito do Juízo, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. 

Alexander Paul Winnikow, com endereço profissional na Rua José Salmem 

Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os 

honorários do perito judicial no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As 

diligências e providências necessárias para a realização do ato, bem 

como os honorários periciais serão arcados pela requerida, cujo depósito 

consta realizado nos autos no Id. 9928223. intime a parte autora, 

pessoalmente por ARMP,, bem como por intermédio de seu procurador 

constituído, para comparecer junto ao Fórum desta Comarca às 16h30, na 

data aprazada, munida de todos os documentos médicos relativos à 

invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), ainda que tais 

documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não compareça ao 

ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de acordo com o 

conjunto probatório produzido nos autos e haverá a devolução do valor 

depositado em favor da seguradora, em conta bancária a ser indicada. 

Intime as partes para indicarem assistente técnico e/ou formularem 

quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, consignando que o 

assistente deverá comparecer ao dia designado independentemente de 

intimação deste Juízo. Havendo a realização da perícia na data aprazada, 

proceda o levantamento do valor depositado em favor do Sr. Expert, em 

conta bancária a ser indicada. Intime. Rondonópolis - MT, 12 de março de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004866-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MOREIRA DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004866-86.2016.8.11.0003. Vistos etc. A demandada 

alega, em preliminar, a necessidade de retificação do polo passivo da lide 

para a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Segundo disposto no art. 7º da Lei 6.194/74, modificado pela Lei 

8.441/92, é legitimada para responder pelo pagamento qualquer sociedade 

seguradora que opere seguro que acoberte os sinistros enquadrados no 

DPVAT: "Art. 7 - A indenização por pessoa vitimada por veículo não 

identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou 

vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais 

casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as 

sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei". 

Destarte, a norma legal legitima qualquer seguradora a responder pela 

indenização em caso de seguro obrigatório, independentemente de ter 

sido realizado processo administrativo em outra seguradora. Tal questão 

já se encontra pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: "PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

ALEGADA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELA SEGURADORA LÍDER. 

AFASTAMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. Qualquer seguradora integrante 

do convênio é parte legítima para figurar no polo passivo. CARÊNCIA DE 

AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OBRIGATORIEDADE DE 

PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL EXARADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SUBSUNÇÃO 

DO CASO À REGRA DE TRANSIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO 

JULGAMENTO DO ARESTO PARADIGMA. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

APRESENTADA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. (...). PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

SEGURADORA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00249348820138152001, - Não 

possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 21-10-2015)” Posto 

Isto, rejeito a preliminar suscitada na peça defensiva. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da invalidez permanente da parte requerente. Designo 

o dia 10 de maio de 2018 às 17h50, para realização do mutirão de 

julgamento de processos DPVAT, no qual a parte autora será submetida à 

perícia médica judicial e, não obtida a conciliação, no mesmo ato será 

prolatada sentença. Nomeio como perito do Juízo, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul 

Winnikow, com endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 

557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os honorários do 

perito judicial no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intime a requerida para 

proceder o depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de não realização do mutirão. Efetivado o depósito, 

intime a parte autora, pessoalmente por ARMP, bem como por intermédio 

de seu procurador constituído, para comparecer junto ao Fórum desta 

Comarca às 17h00, na data aprazada, munida de todos os documentos 

médicos relativos à invalidez alegada (exames, atestados, imagens e etc), 

ainda que tais documentos já estejam nos autos. Caso a parte autora não 

compareça ao ato, salvo por justo motivo, o feito será sentenciado de 

acordo com o conjunto probatório produzido nos autos e haverá a 

devolução do valor depositado em favor da seguradora, em conta 

bancária a ser indicada. Intime as partes para indicarem assistente técnico 

e/ou formularem quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, 

consignando que o assistente deverá comparecer ao dia designado 

independentemente de intimação deste Juízo. Havendo a realização da 

perícia na data aprazada, proceda o levantamento do valor depositado em 

favor do Sr. Expert, em conta bancária a ser indicada. Intime. 

Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002880-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VENTORIN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002880-97.2016.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que o 

feito se trata de Ação Monitória, onde o requerido foi devidamente citado 

para cumprir a obrigação, entretanto, não efetuou o pagamento do débito, 

tampouco ofereceu embargos monitórios. Desse modo, não há que se 

falar em prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, sendo 

certo que havendo a inércia da parte devedora, o título, objeto da lide, 

constituir-se-á de pleno direito como título executivo judicial. Assim, 

determino a conversão do pedido monitório em processo executivo. Anote 

o necessário. Expeça o respectivo mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfazer o crédito descrito no cálculo 

do Num. 10525186. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018.. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001513-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ASSIS DE MATOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PEREIRA ALENCAR UMEKAWA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001513-67.2018.8.11.003 Vistos etc. MARILENE 

ASSIS DE MATOS PEREIRA, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de 

ROSÂNGELA PEREIRA ALENCAR UMEKAWA, visando receber débito 

resultante de título sem força executiva (cheque). Observa-se dos autos, 

que o valor da causa totaliza o importe de R$ 824,86 (oitocentos e vinte e 

quatro reais e oitenta e seis centavos). DECIDO. O Art. 3º, inciso I, da Lei 

9.099/95 dispõe que: Art. 3 O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo; (...). Deste modo, não se tratando a ação 

de valor que exceda o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, 

tampouco de matéria complexa a exigir outros meios de prova, não cabe a 

possibilidade do feito tramitar pela Justiça Comum, devendo a ação ser 

devidamente encaminhada ao Juizado Especial Cível, desta Comarca. A 

respeito desse tema, é o entendimento: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA 

DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM BASE DE DADOS, JUSTIÇA 

COMUM. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. Não se tratando de valor que exceda 

o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, cabe ao Juizado Especial 

Cível a competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, de acordo com o disposto no artigo 3º, §3º, 

da Lei nº 9.099/1995. JULGARAM IMPROCEDENTE O CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70076300359, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 28/02/2018) (Grifo nosso) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM E O JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. O juízo comum pode e deve remeter ao Juizado Especial 

Cível a causa cuja parte e cujas circunstâncias caracterizam a 

competência do Juizado Especial Cível. Os critérios de definição estão na 

Constituição da República e na lei, e a nenhuma parte se outorga o direito 

de manipular a jurisdição. Quando a causa é típica ao Juizado Especial 

Cível é nele que deve tramitar, salvo circunstância justificadora de que 

transcorra na Justiça Comum. A ação de cobrança de cheque de pequeno 

valor, aliada ao pedido de assistência judiciária gratuita, determina a 
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competência do Juizado Especial Cível. Podendo e devendo a ação ser 

ajuizada no Juizado Especial Cível, devido ás suas circunstâncias, 

encaminhá-las à Justiça Comum com o requerimento da assistência 

judiciária gratuita para prevalecer-se ou prevenir-se da sucumbência, 

corresponde á demonstração do abuso, do arbítrio e da manipulação. 

(Conflito de Competência Nº 70067945311, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 

13/01/2016). Ex positis, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar a presente demanda, a favor de um dos Juizados 

Cíveis desta Comarca. Entretanto, como o Sistema do PJE deste Tribunal 

não é vinculado ao PROJUDI, o que impossibilita a remessa virtual do feito, 

determino o arquivamento do presente com as baixas a anotações 

necessárias. Intime a parte autora desta decisão, vez que não haverá 

redistribuição/remessa, ante a incompatibilidade de sistemas, bem como 

para promover a correta distribuição ao Juízo competente, qual seja, 

Juizado Especial Cível desta Comarca. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001687-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001687-76.2018.8.11.003 Vistos etc. CARLOS 

SOARES DE SOUZA, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA em face de 

BANCO BRADESCO, visando receber a quantia descrita na inicial. 

Observa-se dos autos, que o valor da causa totaliza o importe de R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). DECIDO. O Art. 3º, inciso 

I, da Lei 9.099/95 dispõe que: Art. 3 O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...). Deste modo, não se 

tratando a ação de valor que exceda o patamar de 40 (quarenta) salários 

mínimos, tampouco de matéria complexa a exigir outros meios de prova, 

não cabe a possibilidade do feito tramitar pela Justiça Comum, devendo a 

ação ser devidamente encaminhada ao Juizado Especial Cível, desta 

Comarca. A respeito desse tema, é o entendimento: CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM BASE DE DADOS, 

JUSTIÇA COMUM. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. Não se tratando de valor 

que exceda o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, cabe ao Juizado 

Especial Cível a competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, de acordo com o disposto no artigo 

3º, §3º, da Lei nº 9.099/1995. JULGARAM IMPROCEDENTE O CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70076300359, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 28/02/2018) (Grifo nosso) 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM E O JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. O juízo comum pode e deve remeter ao Juizado Especial 

Cível a causa cuja parte e cujas circunstâncias caracterizam a 

competência do Juizado Especial Cível. Os critérios de definição estão na 

Constituição da República e na lei, e a nenhuma parte se outorga o direito 

de manipular a jurisdição. Quando a causa é típica ao Juizado Especial 

Cível é nele que deve tramitar, salvo circunstância justificadora de que 

transcorra na Justiça Comum. A ação de cobrança de cheque de pequeno 

valor, aliada ao pedido de assistência judiciária gratuita, determina a 

competência do Juizado Especial Cível. Podendo e devendo a ação ser 

ajuizada no Juizado Especial Cível, devido ás suas circunstâncias, 

encaminhá-las à Justiça Comum com o requerimento da assistência 

judiciária gratuita para prevalecer-se ou prevenir-se da sucumbência, 

corresponde á demonstração do abuso, do arbítrio e da manipulação. 

(Conflito de Competência Nº 70067945311, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 

13/01/2016). Ex positis, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo 

para processar e julgar a presente demanda, a favor de um dos Juizados 

Cíveis desta Comarca. Entretanto, como o Sistema do PJE deste Tribunal 

não é vinculado ao PROJUDI, o que impossibilita a remessa virtual do feito, 

determino o arquivamento do presente com as baixas a anotações 

necessárias. Intime a parte autora desta decisão, vez que não haverá 

redistribuição/remessa, ante a incompatibilidade de sistemas, bem como 

para promover a correta distribuição ao Juízo competente, qual seja, 

Juizado Especial Cível desta Comarca. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006056-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINA CABRAL GABRIEL (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006056-50.2017.8.11.0003. Vistos etc. A requerida 

sustenta a necessidade de retificação do polo passivo da lide e, em 

preliminar, a falta de interesse de agir em face da pendência de 

documento no pedido administrativo. Considerando que na data de 

02/08/2016, foi expedida Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial 

da União nº 149 de 04/08/2016, a qual homologou a Mudança de 

Denominação Social da ré, defiro o pedido de retificação do polo passivo 

da lide para constar SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A. É sabido, que o interesse de agir diz respeito ao binômio 

necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao 

fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário 

para ver satisfeita a sua pretensão, ao passo que a adequação refere-se 

à utilização de meio processual apto à solução da lide. Sobre o tema, 

assim leciona Humberto Theodoro Júnior: "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, vermo-nos na contingência de não podermos ter 

satisfeita uma pretensão" (in "Curso de Direito Processual Civil", 15 ed., 

Forense, v. 1, pág. 56). Com efeito, o STF, quando do julgamento do RE 

839314, nos termos do voto do eminente Ministro Luiz Fux, assim deixou 

assentado, apensas acerca da necessidade do requerimento prévio 

administrado como condição para o acesso ao Judiciário, não sendo 

prescindível o deferimento ou não do pedido. Veja: "(...) O estabelecimento 

de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o 

princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV da 

Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a 

necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo 

Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 

autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, 

conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do 

referido julgado: "A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo (...)." (data do julgamento: 10/10/2014). No caso 

dos autos, a parte autora demonstrou ter requerido administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT solicitado 

na inicial, tendo inclusive a demandada contestado a ação. Assim, 

entende-se que há interesse de agir superveniente. Portanto, não se há 

de falar em carência de ação. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR 

SUPERVENIENTE - EXISTÊNCIA - LAUDO PERICIAL - FALTA DE PROVA DO 

NEXO CAUSAL - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - APELAÇÃO - PEDIDO 

DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA VALOR REFERENTE A 

REPERCUSSÃO INTENSA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DA AMPARO 

LEGAL - RECURSO JULGADO NOS LIMITES DO REQUERIDO PELA PARTE - 

NÃO PROVIMENTO. Para a propositura de ação de cobrança de 

indenização correspondente a seguro DPVAT faz-se necessária a 
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comprovação de prévio pedido administrativo à seguradora, o que se 

deixa de exigir se a seguradora contesta o pedido, pois surge, aí, o 

interesse de agir superveniente. Ao tribunal cabe decidir tão-somente o 

que lhe foi devolvido nos limites das razões do recurso e do pedido de 

nova decisão. O valor da indenização do seguro DPVAT deve observar a 

tabela progressiva prevista na Lei de regência, considerado o grau de 

invalidez." (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.009902-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 17/12/2015, publicação da súmula em 26/01/2016).” Posto 

Isto, rejeito preliminar suscitada na peça defensiva. Não havendo outras 

preliminares a serem apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento 

do feito, dou o processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da 

demanda na prova da invalidez permanente da parte requerente. Designo 

o dia 10 de maio de 2018 às 16h20, para realização do mutirão de 

julgamento de processos DPVAT, no qual a parte autora será submetida à 

perícia médica judicial e, não obtida a conciliação, no mesmo ato será 

prolatada sentença. Nomeio como perito do Juízo, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), o médico Dr. Alexander Paul 

Winnikow, com endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 

557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057. Arbitro os honorários do 

perito judicial no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). As diligências e 

providências necessárias para a realização do ato, bem como os 

honorários periciais serão arcados pela requerida. Intime a requerida para 

proceder o depósito do valor dos honorários periciais, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de não realização do mutirão. Não havendo a 

comprovação do recolhimento, imediatamente conclusos. Efetivado o 

depósito, intime a parte autora, pessoalmente por ARMP, bem como por 

intermédio de seu procurador constituído, para comparecer junto ao Fórum 

desta Comarca às 16h00, na data aprazada, munida de todos os 

documentos médicos relativos à invalidez alegada (exames, atestados, 

imagens e etc), ainda que tais documentos já estejam nos autos. Caso a 

parte autora não compareça ao ato, salvo por justo motivo, o feito será 

sentenciado de acordo com o conjunto probatório produzido nos autos e 

haverá a devolução do valor depositado em favor da seguradora, em 

conta bancária a ser indicada. Intime as partes para indicarem assistente 

técnico e/ou formularem quesitos, querendo, no prazo de 10(dez) dias, 

consignando que o assistente deverá comparecer ao dia designado 

independentemente de intimação deste Juízo. Havendo a realização da 

perícia na data aprazada, proceda o levantamento do valor depositado em 

favor do Sr. Expert, em conta bancária a ser indicada. Intime. 

Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001594-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP (RÉU)

RACHID NAPOLESSI NETO (RÉU)

EGUINALDA GUIMARAES RODRIGUES (RÉU)

OSMAR RIBEIRO (RÉU)

GERALDO JOSE CASOTTI (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001594-16.2018.8.11.0003. Vistos etc. A autora pleiteia a 

concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos da 

procuração lavrada no Tabelionato da Comarca de Poxoréu/MT; o bloqueio 

da matrícula do imóvel sob o registro nº 35.423, para que se abstenha de 

praticar qualquer gravame na mesma, bem como a averbação da 

existência desta ação às margens da matrícula supra. Alega, ainda, que 

adquiriu o bem, objeto da lide, da imobiliária requerida e mesmo assim a 

mesma o transferiu ao 4º requerido, razão pela qual busca a anulação do 

registro. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Analisando os fatos, observa-se que a demandante 

não demonstrou a ocorrência dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela, vez que como narrada na exordial, adquiriu o imóvel 

em 23.09.1988 e somente agora (2017/2018), 29 (vinte e nove) anos após 

sua aquisição, iniciou os atos para promover o registro e escrituração 

definitiva do bem. Entretanto, visando proteger os direitos de terceiros de 

boa-fé para que tenham ciência dos litígios que envolvem o bem, concedo 

a tutela provisória, tão somente, para determinar que seja oficiado ao CRI 

desta Comarca, para registrar/averbar a margem da matrícula do imóvel 

sob o nº 35.423, a existência da presente demanda. No que tange à 

audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja 

vista estarem presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a 

inicial, comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009880-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DOURADO PANIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009880-17.2017.8.11.0003. Vistos etc. Recebo o 

aditamento da inicial. Entretanto, determino que a ação seja processada 

pelo procedimento comum, para Declaração de Existência de Relação 

Jurídica. Retifique a classe processual no Sistema PJE. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 
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amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Deixo de determinar a exibição de documentos, vez que 

todos os, porventura, existentes em poder da devedora, serão 

apresentados quando da apresentação da defesa. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1008504-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008504-93.2017.8.11.0003. Vistos etc. ANDRÉ FERREIRA 

SOUZA, qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida no Id. 10305309, alegando a 

existência de omissão no julgado. De conformidade com o disposto no art. 

1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende 

que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 

1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação concreta de 

obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o 

recurso de embargos de declaração para a rediscussão da questão, com 

base no inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta 

espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, 

retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de 

contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Ademais, o juízo não 

está compelido a adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos 

pela ora embargante. Outro não é o entendimento da jurisprudência: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração 

se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou 

omissão no julgado, conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). 

Ausente qualquer das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a 

utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já 

apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de 

prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, Relator: Marco 

Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. 

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO 

JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de reexaminar matéria 

que foi inequivocadamente decidida e sem violação às regras do art. 1022 

do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 

70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 

19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração dos 

pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em 

verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo dos 

embargantes com a decisão proferida, visando rediscutir questões 

claramente decididas. Não há nos pontos delimitados pela embargante 

qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, pelo que não 

se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios que, ao invés 

de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão, ou 

explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na verdade 

pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente decididas, 

para modificá-las em sua essência ou substância. Ex positis, por não 

vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantenho a decisão em 

todos os seus termos e fundamentos. Intime. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010164-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL DA SILVA NALINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010164-25.2017.8.11.0003. Vistos etc. OTONIEL DA SILVA 

NALINI, qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida nos autos, alegando a existência de 

omissão no julgado. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, 

cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material. Assim, se depreende que o recurso 

aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que 

condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, 

contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o 

Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos 

de declaração para a rediscussão da questão, com base no 

inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie 

recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando 

do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de contradição 

ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Ademais, o juízo não está 

compelido a adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pela 

ora embargante. Outro não é o entendimento da jurisprudência: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - REEXAME DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração 

se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou 

omissão no julgado, conforme art. 1.022, do novo CPC (Lei 13.105/2015). 

Ausente qualquer das hipóteses previstas no referido artigo, incabível a 

utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já 

apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de 

prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, Relator: Marco 

Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 DO NOVO CPC. 

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO 

JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de reexaminar matéria 

que foi inequivocadamente decidida e sem violação às regras do art. 1022 

do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - ED: 

70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 

19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração dos 

pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em 

verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo dos 

embargantes com a decisão proferida, visando rediscutir questões 

claramente decididas. Não há nos pontos delimitados pela embargante 

qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, pelo que não 

se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios que, ao invés 

de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão, ou 

explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na verdade 

pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente decididas, 

para modificá-las em sua essência ou substância. Ex positis, por não 

vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantenho a decisão em 

todos os seus termos e fundamentos. Intime. Rondonópolis-MT, 12 de 
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março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005668-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARUCI DE BIAZZI GONCALVES (AUTOR)

MARIA JOSE DE BIAZZI (AUTOR)

CARMINU VALDIR DE BIAZZI (AUTOR)

PEDRO VALDIR DE BIAZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código nº 1005668-50.2017.2011.0003. Ação de Cobrança de Seguro c/c 

Danos Morais Requerentes: Luzinete Maruci de Biazzi Gonçalves e outros 

Requerida: BB - Corretora de Seguro e Administradora de Bens S/A Vistos 

etc. LUZINETE MARUCI DE BIAZZI GONÇALVES, MARIA JOSÉ DE BIAZZI 

DOS SANTOS, CARMINU VALDIR DE BIAZZI e PEDRO VALDIR DE BIAZZI, 

qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO C/C DANOS MORAIS contra BB - CORRETORA DE SEGURO E 

ADMINISTRADORA DE BENS S/A, também qualificada no processo, 

objetivando o recebimento de prêmio de apólice de seguro de vida em 

grupo e ressarcimento do dano descrito na inicial. Os autores alegam que 

PEDRO VALDIR DE BIAZZI, quarto autor, é sócio administrador da empresa 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS TUPI LTDA e, em razão disso, firmou com a ré 

contrato de seguro de vida, o qual previa cobertura, em caso de morte de 

empregado, o prêmio de R$ 238.852,29 (duzentos e trinta e oito mil, 

oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos). Dizem que 

em 02/09/2016, houve o falecimento de DUZOLINA BORGHI DE BIAZZI 

que, além de esposa de PEDRO, era colaboradora da empresa. Aduzem 

terem procurado a ré e apresentaram todos os documentos exigidos, 

porém não houve o pagamento do prêmio do seguro. Sustentam que 

fazem jus ao recebimento do prêmio contratado e requerem a procedência 

do pleito inicial. Juntaram documentos. Citada, a seguradora não 

apresentou defesa. Julgamento convertido em diligência para que os 

autores trouxessem aos autos o contrato do seguro. (id 11694808) 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova 

produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de 

dilação probatória, na forma do artigo 355, I e II, do CPC. Verifica-se que a 

requerida não apresentou defesa, embora citada. Como sabido, a revelia 

gera apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos aduzidos na 

exordial, não estando o autor desobrigado de provar o fato constitutivo do 

seu direito. É o que se extrai dos arts. 344 e 345, IV, do CPC, in verbis: 

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: [...] IV - 

as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou 

estiverem em contradição com prova constante dos autos. A fim de dirimir 

a lide, assinala-se que constitui o contrato de seguro aquele em que "uma 

das partes se obriga para com a outra, mediante paga de um prêmio, a 

indenizá-la pelo prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no 

contrato" (Código Civil, artigo 1.432). Conclui-se, assim, ser essa avença 

formada a partir da promessa condicional de indenizar um valor contratado 

na hipótese de ocorrência do sinistro; vale dizer: é aleatório, porque se 

vincula a evento futuro e incerto, causador do prejuízo. Caracteriza-se o 

contrato de seguro como de adesão, em virtude da prevalência da 

vontade da seguradora, que regulamenta o conteúdo da avença a um 

número indeterminado de pessoas, além de ser composto por cláusulas 

genéricas e inalteráveis, cujo conteúdo e redação não podem ser 

discutidos, sendo formuladas de modo abstrato e pré-constituídas. In 

casu, ficou amplamente demonstrado pelas provas produzidas nos autos, 

o direito dos demandantes ao recebimento do prêmio de seguro. Vê-se 

pela proposta do seguro - BB SEGURO VIDA EMPRESA FLEX (id. 

11694968) - que havia cobertura para a categoria funcionários, cujo 

capital era de R$ 238.852,29. Consta, ainda, do referido documento a 

cobertura para 02 (dois) funcionários. E mais, os documentos constantes 

do evento nº 12015757, comprovam a existência de vínculo de emprego 

entre a falecida e a empresa COMÉRCIO DE ALIMENTOS TUPI LTDA-ME, 

estipulante da apólice. Lado outro, o extrato de conta corrente à fls. 02, do 

evento nº 9441681, comprova que a empresa estipulante estava em dia 

com o pagamento do prêmio do seguro. Destarte, inconteste se afigura o 

direito dos requerentes ao recebimento do valor da indenização 

pretendida, em virtude de estar o mesmo garantido pelo contrato, ou seja, 

no valor de R$ 238.852,29 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e 

cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), que deverá ser corrigido 

monetariamente a contar do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de 

1% ao mês a contar da citação, nos termos estabelecidos no Novo Código 

Civil. E mais, houve a notificação da ré em duas oportunidades, as quais 

foram ignoradas pela seguradora, não restando aos autores senão trilhar 

os caminhos da demanda judicial. Com relação ao alegado dano moral, 

frisa-se que o contrato de seguro se destina a garantir, a favor do 

segurado, o ressarcimento de prejuízo que este venha a sofrer, caso 

ocorra a hipótese nele prevista. Assume a seguradora o risco de 

indenizar um dano em potencial. Assim, a regra nos contratos de seguro, 

é que a seguradora possui o dever de pagar a cobertura prevista quando 

se efetivar o dano, sendo certo que a quitação devida não ocorreu; e 

mais, embora instada a promover o pagamento na seara administrativa, 

quedou-se inerte. Além disso, os autores viram-se obrigados a 

percorrerem uma verdadeira via crusis. Primeiramente tentaram receber o 

prêmio do seguro administrativamente, porém restou ignorado, isto em 

maio de 2017, conforme se observa do id. 9441714. In casu, sem dúvida 

que os autores sofreram danos morais, isto em razão das dificuldades 

financeiras que a experiência ordinária nos ensina que os mesmos 

vivenciaram, tendo que discutir o pagamento da indenização, 

providenciaram documentos e se submeteram à verificações, as quais 

não precisavam ser submetidos; e, finalmente, viram-se obrigados a 

acionar a Justiça para solução do conflito. A seguradora comportou-se 

como se os autores perseguissem algo ilegal e imoral, que não seu próprio 

direito. O descaso da demandada é latente. O dano moral é, em síntese, o 

sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado 

por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito (RT, 683/46). Em 

casos como o que se examina, a fixação do montante indenizatório é 

sempre a tarefa mais difícil a cargo do julgador. Entretanto, o fundamento 

da reparabilidade pelo dano moral, conforme leciona Caio Mário da Silva 

Pereira: "está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é 

titular de direitos integrantes de sua personalidade não podendo 

conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos. 

Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma 

definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é 

causado por uma perda pecuniária', e abrange todo atentado à reputação 

da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e 

tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua 

inteligência, a suas afeições (...)". E ainda, recordando DE PAGE: "(...) A 

dificuldade de avaliar não apaga a realidade do dano, e por conseguinte 

não dispensa da obrigação de repará-lo" ("Responsabilidade Civil, Editora 

Forense", 6ª edição, 1995, página 55). Por outro lado, como já restou 

pacificado em nossos Tribunais, o valor da reparação não deve constituir 

enriquecimento sem causa do autor, mas deverá ser desestímulo à 

repetição da conduta danosa do réu. Diante da impossibilidade de aquilatar 

o sofrimento da pessoa, o valor deverá ser suficiente para amenizar a dor 

do ofendido e satisfazer o seu anseio de justiça, sem causar graves 

prejuízos ao ofensor. Assim, considerando as peculiaridades do caso 

concreto e avaliada a condição econômico-financeira do requerente, bem 

como da demandada, entendo por delimitar o valor da indenização pelo 

dano moral, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerente. Tal 

valor não caracteriza enriquecimento ilícito por parte dos autores, 

tampouco ônus demasiado a requerida, e se presta para a recomposição 

dos danos, além de restar atendido o caráter preventivo da reparação. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno a 

requerida a pagar ao autor o montante de R$ 238.852,29 (duzentos e trinta 

e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), 

relativo ao prêmio previsto na apólice de seguro de vida grupo, devendo 

referido valor ser partilhado entre os autores na proporção de 25% (vinte 

e cinco por cento) para cada um deles. Sobre o valor devido incidirá 

correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir da citação; e, juros de 1% ao 

mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação. 

Condeno, ainda, a ré ao pagamento de indenização por danos morais 

experimentados pelos autores, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigido monetariamente a partir desta decisão e juros de mora a partir da 
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citação, para cada um deles. Condeno, também, a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado 

dos demandantes, que fixo em 20% sobre o valor atualizado das 

condenações, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001478-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE PAES LANDIM CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001478-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. JUDITE PAES 

LANDIM CABARAL devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS em face de FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA E MAGNO JOSÉ DA SILVA, também qualificado no processo. No 

decorrer do processo, o autor informa que o feito foi distribuído 

erroneamente, sendo que deveria ter sido distribuído para a Comarca de 

Cuiabá/MT. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, tendo em vista que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pela 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Isento de custas processuais, vez 

que é beneficiário da justiça gratuita, a qual defiro. Deixo de condená-lo ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em face da angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005683-19.2017.8.11.0003

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:

ADERLON ALMEIDA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005683-19.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco RCI Brasil S.A Requerido: Aderlon Almeida Lima Vistos 

etc. BANCO RCI BRASIL S.A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de ADERLON 

ALMEIDA LIMA, também qualificado no processo. O requerente pugnou 

pela extinção do feito, tendo em vista que as partes se compuseram 

extrajudicialmente (Num. 11512050). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Revogo a 

liminar concedida. Deixo de determino de determinar a baixa da restrição, 

vez que não houve inclusão (Num. 9719655). Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - 

MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001634-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ALVES EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001634-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. ELIZABETH 

ALVES EVANGELISTA devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO DECLARATÓRIA D INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de TELFÔNICA S/A, também 

qualificada no processo. Após a distribuição da ação, a autora pleiteia 

pela desistência da ação, requerendo sua extinção (Id. 12131669). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 

vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pela requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Sem custas, ante o beneficio da assistência judiciária, que ora defiro. 

Deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, em face 

da angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado 

ou havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001967-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO JOSE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DE ISSA (EXECUTADO)

FRANCISCA DA SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001967-81.2017.8.11.0003. Ação de Execução de Título 

Extrajudicial Exequente: Rinaldo José de Paula Executados: Francisca da 

Silva Pereira e outro Vistos etc. RINALDO JOSÉ DE PAULA, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em face de FRANCISCA DA SILVA PEREIRA e outro, 

também qualificados no processo. Todas as tentativas de citação dos 

devedores restaram infrutíferas. No curso do processo a credora pugnou 

pela extinção do feito (Num. 12015941). Vieram-me os autos conclusos. É 

O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando 

da anuência da parte contrária, tendo em vista que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pelo exequente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos dos 

artigos 485, inciso VIII e 775, do Código de Processo Civil. Isento de custas 

face o benefício da Justiça Gratuita concedida nos autos. Deixo de 

condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios uma vez 

que a angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001579-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001579-18.2016.8.11.0003. Ação de Execução Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de MT 

Executado: Edmilson Francisco da Silva Vistos etc. COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MT, 

qualificado nos autos ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO contra 

EDMILSON FRANCISCO DA SILVA, também qualificado nos autos. No 

curso do processo o credor informa que houve o falecimento do devedor, 

bem como que não houve abertura de inventário, tampouco informações 

sobre herdeiros, motivo pelo qual requerer a extinção do feito, com base 

no artigo 924, IV, do CPC (Num. 11881309). Os autos vieram-me 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O artigo 924, IV, do 

CPC, dispõe sobre a extinção da execução por renúncia ao crédito. A 

renúncia é ato unilateral e privativo do autor e pode ser exercida em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da anuência da 

parte contrária, que no presente caso, sequer foi citada. Ex positis, 

homologo a renúncia à pretensão formulada na ação e julgo extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, IV do 

CPC. Custas já recolhidas. Deixo de condenar ao pagamento de 

honorários advocatícios, vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixas e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 12 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 214-24.2008.811.0003 CI 404494

 AÇÃO: AÇÃO MONITÓRIA convertida em EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

 EXEQÜENTE(S): EVEREST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 EXECUTADO(A, S): GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS

 INTIMANDO(A, S): GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS, 

CPF: 14489821034, RG: 1.006.062.754 SSP/SP, brasileiro(a), , 

agropecuarista,,

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/01/2008

 VALOR DO DÉBITO: R$ 26.854,29

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que bem(ns) descrito(s) e 

caracterizado(s) no item seguinte deste edital e de que, portanto, terá(ão) 

o prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

para opor(em) embargos.

DESPACHO: Vistos e examinados. Requereu a parte exequente o 

levantamento dos valores penhorados, bem como o deferimento de nova 

penhora on-line do saldo devedor remanescente nas contas bancárias da 

parte executada. Conseguinte, foram deferidos os levantamentos, e 

determinado que os autos tornassem conclusos logo em seguida para a 

apreciação do segundo pleito. Isto posto, tendo em conta que, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC, o "dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira" figura em primeiro lugar na ordem de 

preferência da penhora, nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros remanescentes, 

existentes em nome do executado. Observe-se o valor indicado no 

demonstrativo de cálculo apresentado. Dispenso a lavratura do termo de 

penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema BacenJud como tal, 

conforme item 2.19.6 da CNGC/MT. Determino que esta decisão 

permaneça sem publicidade, continuando os autos conclusos em gabinete, 

de forma a impossibilitar que a parte executada tenha ciência de seu 

conteúdo (art. 854 CPC e item 2.19.1.3 e 2.19.8 da CNGC/MT). Com a vinda 

da resposta das instituições bancárias quanto à indisponibilidade dos 

valores almejados, providencie-se o desbloqueio de eventuais valores 

excessivos que tenham sido bloqueados e a transferência dos valores 

devidos para a conta única. Caso sejam penhorados valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

determino que sejam imediatamente liberados. Em seguida, sendo a 

PENHORA POSITIVA intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado para eventual manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme disposição do art. 854, §3º do CPC, contados a partir da data da 

intimação realizada pela secretaria. Consigno que, não tendo advogado 

constituído nos autos, a parte executada afetada pela penhora deverá ser 

intimada pessoalmente, por via eletrônica ou por carta, direcionada ao 

endereço de citação ou ao último endereço informado nos autos. Havendo 

inconformismo com a penhora, com fundamento no art. 10 do CPC, 

determino que seja a parte contrária intimada para que, querendo, 

manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo a PENHORA NEGATIVA, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca do prosseguimento do feito, formulando os requerimentos que 

entender pertinentes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. E, para que cheque 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, 

Sônia Maria Barros Duarte - Analista Judiciária que digitei. Rondonópolis - 

MT, 12 de março de 2018. Thais Muti de Oliveira - Analista Judiciária - 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010342-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  N u m e r o  d o  P r o c e s s o :  #

{processoTr fHome. ins tance .numeroProcesso }  REQUERENTE : 

REQUERENTE: LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO REQUERIDO: 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A DESPACHO Vistos e 

examinados. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

autora. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta por 

REQUERENTE: LAURA FLORIANA GONCALVES PAYAO em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No presente caso, a parte autora requer a 

liquidação de sentença em face da empresa Ympactus, que representa a 

Telexfree no Brasil, proferida no Estado do Acre e alcançando todos os 

consumidores brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da 

ré. Ocorre que, para que os consumidores possam recuperar os valores 

que aplicaram no negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer 

valor percebido a título de lucro), é necessário que cada um promova a 

liquidação da sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. 

Deste modo, a presente liquidação de sentença deve seguir o rito do art. 

509, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 509 - 

Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: 

(...) II - Pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e 

provar fato novo”. Assim, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL, e determino a 

liquidação da sentença atrelada à exordial, que deverá seguir pelo rito 

comum. Diante das especificidades da causa, de modo a adequar o rito 

processual ao caso concreto e visando empreender mais celeridade ao 

andamento processual, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da 

dispensa da realização da mediação neste momento processual encontra 

guarida no disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção 

dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo 

a conferir maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o 

Enunciado n.35 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a 

flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, 

pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às 

especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do 

processo”. Por fim, assento que existindo a possibilidade de acordo, 

manifestando-se qualquer das partes pela audiência de conciliação, está 

poderá ser designada a qualquer momento, nada impedindo a sua 

realização durante o processamento do feito. Intimem-se os requeridos, na 

pessoa dos seus advogados, conforme o art. 509 e 511 , do CPC/2015, 
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para manifestarem sobre o requerimento de liquidação de sentença. 

Determino, ainda, que os requeridos exibam os documentos solicita dos 

pela parte autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 524 §4º e 5º , do CPC/2015. Após manifestação, com a devida 

certidão de manifestação tempestiva ou não, voltam-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002376-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LEONES CORDEIRO (AUTOR)

JAQUELINE LOPES CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO)

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTUNES MACIEL VENEZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002376-57.2017.8.11.0003 AUTOR: JAQUELINE LOPES CORDEIRO, 

NILTON LEONES CORDEIRO RÉU: MARIA ANTUNES MACIEL VENEZA 

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 15 dias, acoste aos 

autos documento que comprove o vínculo para sucessão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001671-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE FERREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT0010081A (ADVOGADO)

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001671-25.2018.8.11.0003 AUTOR: DEUSDETE FERREIRA DIAS RÉU: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. Cuida-se de 

ação onde a parte autora sustenta que a parte requerida inseriu o seu 

nome, de forma indevida, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão 

de dívida a qual não está obrigada. Requereu a concessão de antecipação 

de tutela para que a requerida seja intimada a proceder com a exclusão do 

nome do rol de inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Tendo a 

parte autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da 

Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No 

tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o 07 de Abril de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001699-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO BESSI DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE OAB - MT17742/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001699-90.2018.8.11.0003 AUTOR: EVANDRO BESSI DA COSTA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação proposta em face de CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde a parte autora alega que é 
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titular da unidade consumidora de energia elétrica número 6/1623877-6, e 

que recebeu uma fatura eventual com a cobrança de valores referentes a 

supostas diferenças de consumo que não são devidas. Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e de inscrever seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, com relação à fatura eventual, no valor de 

R$7.258,76, com vencimento em 20/02/2018 DECIDO. Tendo a parte autora 

carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$7.258,76 referentes a consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção, que estão sendo 

questionadas pela parte autora. Com efeito, em que pese à possibilidade 

de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de 

inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária não 

pode interromper a prestação do serviço por dívida relativa a consumo 

controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme os arestos que 

seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO 

MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida 

apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do 

consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. 

(AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE 

NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO 

DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$7.258,76, bem como a regularidade, ou não, do 

medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); bem como se abster de inscrever o nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito em razão do débito objeto deste feito (ou 

providenciar a exclusão, no prazo de 05 dias, caso a inscrição já tenha se 

efetivado), com relação ao valor de R$7.258,76 cobrado na fatura com 

vencimento em 20/02/2018. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, para a cobrança do 

consumo regular faturado no mês, sem a inserção dos valores 

questionados através da presente ação (consumo de kwh recuperado e 

custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 07 de Maio de 2018, às 08:30 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002513-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005068-63.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL SIMOES BARCELOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. RIBOLDI & CIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO)
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Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000884-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos ao id. 9382171. Com fulcro no disposto no artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Custas processuais e honorários 

advocatícios como acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas 

as formalidades necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou 

restrições, providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003806-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO FIALHO JUNIOR OAB - MT17524/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MELISSA TEIXEIRA & CIA LTDA - ME (RÉU)

JOSE CANDIDO VALVERDE NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005065-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI FAVETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005044-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DE SOUZA BRUNO OAB - MT4353 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004554-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CATIUCIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134/O-O (ADVOGADO)

 

Intimação das partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 827893 Nr: 5463-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PEREIRA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH SOARES DE OLIVEIRA RICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e Examinados.

 Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, a 

embargante pugnou pela prova pericial, obejtivando a avaliação das 

benfeitorias realizadas.

Desse modo, determino ao Sr. Oficial de Justiça que proceda a avaliação 

do imóvel, observando-se os fatos narrados no petitório de fls. 60/68.

 Com a vinda da avaliação, vista dos autos às partes, no prazo legal.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 738557 Nr: 1066-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAETTO VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARAS COMÉRCIO DE LANCHES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANDA PRISCILA MORAL 

ALVES CABRAL - OAB:OAB/MT 18446, CELIA DE LIMA MAGGI 

SCHEFFER - OAB:OAB/MT14728, HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 322777 Nr: 8344-76.2003.811.0003

 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): JOAO SERGIO ROCHA, IREMA BORGES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01(um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 786439 Nr: 8782-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL MORAES DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPERADORA OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:14012, MARCO AURÉLIO ROMANO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 19831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre os 

termos da petição de fls.88/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 446944 Nr: 2127-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01(um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 827893 Nr: 5463-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PEREIRA DA CONCEIÇÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH SOARES DE OLIVEIRA RICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar sobre o auto de 

avaliação de fl. 98.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721315 Nr: 2338-04.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIVALDO GOMES DE CARVALHO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE POSSAN WEBER, Seguradora BB 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AMARAL DE FREITAS - 

OAB:15476/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013/MT, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 316,50 (trezentos e 

dezesseis reais e cinquenta centavos) ao Cartório Distribuidor, devendo o 

referido valor ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e 

no Provimento 12/2017. Deverá ainda, o procurador proceder a juntada 

nestes autos, por meio de petição, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751836 Nr: 8682-64.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO VIEIRA - ME, ALESSANDRO 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal se manifestar sobre 

as informações do RENAJUD de fls. 70/71 e requerer o que entender de 

direito.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 860934 Nr: 3453-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:22128A, CLÓVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 349.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, Dr. Clóvis dos Santos Custódio 

Junior OAB/MT 22.128/A, do despacho a seguir transcrito: "Visto. 

Considerando que a requerida compareceu em cartório e foi citada 

conforme se verifica à fl.73 e que a mesma deixou transcorrer em branco 

o prazo para contestação, DECRETO A REVELIA da mesma sem 

nomear-lhe curador. No mais, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de abril deste ano às 14:00 horas, devendo a parte autora 

ser intimada através de seu advogado a fim de trazer as testemunhas que 

pretende-se ouvir. Cumpra-se. Às providências."

7ª VARA CÍVEL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 881477 Nr: 10799-23.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SIMAO DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO FERNANDO GUTMANN 

- OAB:PR 21.713, CRISTIANO DA SILVA - OAB:PR 60.125, MARCELO 

MARK DE FREITAS - OAB:15.143/MT

 INTIMO O BENEFICIÁRIO DA TRANSAÇÃO PENAL, SR. RODRIGO SIMÃO 

DE CARLI, ATRAVÉS DE SEUS ADVOGADOS CELSO FERNANDO 

GUTMANN (OAB/PR Nº 21.713), CRISTIANO DA SILVA (OAB/PR Nº 

60.125) E MARCELO MARK DE FREITAS (OAB/MT Nº 15.431) ACERCA DA 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (FL. 25/26) PROFERIDA NOS 

AUTOS DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA EM EPÍGRAFE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 716407 Nr: 11784-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 Intimo o réu Anderson Soares Dantas, na pessoa de sua advogada Carla 

Andréia Batista (procuração fl. 46), para que, no prazo de 10 dias, 

comprove nos autos o cumprimento das condições da transação penal 

realizada nos autos, consistente na comprovação de pagamento de duas 

parcelas adicionais no valor de R$ 131,33 em favor da Associação 

Beneficente Paulo de Tarso (Banco do Brasil, Ag. 0551-7, C.C. nº 4570-5).

Varas Especializadas de Família e Sucessões
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1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002254-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIVEIRA DAS NEVES CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO)

EMANUELLA LUIZA SILVA CAMPOS RICHTER OAB - MT20652/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Teófilo Cesar Rosa (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLVIN CESAR LOPES OAB - MT22377/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002254-44.2017.8.11.0003 

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 o mandado de registro de imóvel (ID. 

10354114), instruindo com cópia da inicial e sentença e proceda ao devido 

registro junto ao cartório do 1º Ofício, em cinco dias. Decorrido o prazo os 

autos serão arquivados. Rondonópolis/MT, 12 de março de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005147-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. F. (AUTOR)

CAMILA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WLADEMIR ALVES DAMACENO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005147-08.2017.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de guarda definitiva, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 12 de março de 2018 Margareth Bender Vitorette 

Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754417 Nr: 10000-82.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BOLESLAU ANTONIO DE ABREU E 

DORADA - OAB:2959/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10000-82.2014.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 654, CPC), o inventário dos bens deixados 

por NATALINO SILVA (qualificado nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2. Custas, se houver, pela inventariante.

3. Decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais 

de partilha, alvarás e/ou carta de adjudicação.

4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 20 de outubro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804279 Nr: 16025-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGFB, BKFB, YCDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16025-77.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 548, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de fevereiro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 798705 Nr: 13783-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVVS, YVVS, RDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13783-48.2015.811.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 785336 Nr: 8331-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFFCDM, PHCDM, MRFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Processo n.º 8331-57.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Haja vista a necessidade de produção de prova oral para o melhor 

desate da vexata quaestio, designo o dia 11.07.2018, às 14h30min, para a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 2. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

3. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 
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ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

4. No mais, saliento que compete aos patronos das partes informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, 

dispensando-se a intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 767830 Nr: 1252-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS, MACDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora de que os autos encontram-se com 

vista, por cinco dias, para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 883452 Nr: 11350-03.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIZUKO OBAMA IANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAKATU IANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL CANDIDO LOPES - 

OAB:132010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador doinventariante Dr.SALATIEL CANDIDO 

LOPES,para no prazo de 05(cinco )dias providenciar o pagamento de 

diligencia do oficial de justiça no valor de R$3,00(três)reais por KM rodado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 817526 Nr: 2056-58.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSDS, LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2056-58.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICIA 

aforada por A.C.S.S., representada por sua genitora, Sr.ª Luciana Soares 

de Siqueira, em face de FLÁVIO CARNEIRO DOS SANTOS (qualificados 

nos autos).

2. Às fls. 49 e 50, infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução, e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

5. Diante da manifestação da parte autora, à fl. 49, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

6. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

II, do Codex Processual Civil.

7. Não havendo mais necessidade de garantia do juízo, deve ser 

levantada a restrição sobre o veículo do requerido, o que foi realizado via 

sistema RENAJUD, conforme comprovante anexo.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 770860 Nr: 2568-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHGM, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2568-75.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora para que confirme se o requerido continua 

residindo no mesmo endereço já indicado e, ainda, se há interesse no 

prosseguimento do feito, haja vista o tempo transcorrido desde a sua 

propositura.

 2. Após, voltem-me os autos conclusos.

 3. Intime-se

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito]

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 734024 Nr: 13895-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDSB, GEISIELE FERNANDA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO BATISTA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO (A, S) Executados(as), acima qualificado(a, 

s) para que, ciente, cumpra a determinação judicial firmada nos autos e 

abaixo consignada ou cuja cópia está anexa, fazendo parte integrante 

deste, mais precisamente para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca do teor do ofício de fls. 39 dos autos. Despacho/Decisão: "Vistos 

etc.1. Quanto ao teor do ofício de fl. 39, intime-se a parte devedora para 

se manifestar, no prazo legal.2. Após, decorrido in albis o prazo 

suprarreferido, o que deverá ser certificado, defiro, em conformidade com 

a cota ministerial, o pleito de fl. 40, determinando que seja oficiado à CEF 

para que bloqueie e penhore o valor total do saldo de PIS/FGTS existente 

em favor do executado, conforme o débito discutido no caso em apreço, 

bem como para que proceda à transferência dos valores para conta 

bancaria informada pela parte autora no referido pedido. 3. Empós, 

abra-se vista dos autos às partes e ao representante do Ministério 

Público, para que requeiram o que de direito, no prazo legal.4. 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, MBV – Técnica 

Judiciária, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730791 Nr: 11338-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBSON DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 15.031/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS MOREIRA MACIEL - 

OAB:15392/MT, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386B/MT

 2. O recurso encontra-se encartado às fls. 121/122, anverso e verso. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Passo ao exame do 

mérito recursal. 4. É imperioso o conhecimento do recurso sub examine, 

vez que tempestivo (fl. 124), bem como presentes os demais requisitos de 

admissibilidade. 5. Quanto ao mérito, entretanto, verifica-se que razão não 

assiste ao embargante. 6. Com efeito, a pretensão recursal não merece 

prosperar, haja vista que a embargante não apontou qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade em seu arrazoado, mas, a toda evidência, 

pretende rediscutir o mérito da decisão embargada, o que não é permitido 

pela via estreita dos embargos aclaratórios, cujas hipóteses de cabimento 

estão expressamente previstas no art. 535, I e II, do Código de Ritos. 7. 

Ademais, o embargante requer a expedição de ofício ao seu empregador 

determinando a redução dos alimentos descontados mensalmente de seu 

pagamento para o patamar acordado em audiência realizada nos autos de 

código n.º 739255. Contudo, tal pedido deverá ser realizado naqueles 

autos, uma vez que o presente feito versa tão somente sobre a execução 

das prestações alimentícias fixadas em valor de 60% do salário mínimo, 

correspondentes aos meses de outubro/2010 a março/2013. 8. Assim, 

não demonstrada qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos de 

declaração, a rejeição do recurso de fl. 211, anverso e verso, é medida 

impositiva, devendo a parte interessada se socorrer dos meios 

adequados, conforme prevê o Estatuto Processual Civil. 9. Posto isso, 

conheço do recurso em apreço, porém, nego-lhe provimento, mantendo, in 

totum, a decisão vergastada (fl. 204). 10. No mais, cumpra-se a decisão 

de fl. 204. 11. Intime-se. 12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 744329 Nr: 4557-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDSS, JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4557-53.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 199.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 815534 Nr: 1406-11.2016.811.0003

 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: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMN, MNJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000

 Processo n.º 1406-11.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 216, segundo parágrafo.

2. No mais, tendo em vista que à fl. 208 foi designada audiência de 

instrução e julgamento, bem como que a data de sua realização está 

próxima, cumpra-se imediatamente a determinação anterior.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 406507 Nr: 2221-86.2008.811.0003

 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: TG, CMGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2008/236

Vistos etc.

1. Abra-se vista ao Ministério Público para sua manifestação, no prazo 

legal.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 08 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 784512 Nr: 7966-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPS, LGPG, IPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora para que confirme se o requerido continua 

residindo no mesmo endereço já indicado e, ainda, se há interesse no 

prosseguimento do feito, haja vista o tempo transcorrido desde a sua 

propositura.

 2. Após, voltem-me os autos conclusos.

 3. Intime-se

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 07 de março de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299153 Nr: 2239-83.2003.811.0003

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEIAS ALVES FRANÇA, ALVANIR NEVES FRANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON TEIXEIRA NETO - 

OAB:6493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) KASSIO BARBOSA DA SILVA, para devolução 

dos autos nº 2239-83.2003.811.0003, Protocolo 299153, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730089 Nr: 10693-03.2013.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOM, AFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SIQUEIRA BARROS - 

OAB:13771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JULIANA SIQUEIRA BARROS, para devolução 

dos autos nº 10693-03.2013.811.0003, Protocolo 730089, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410670 Nr: 6723-68.2008.811.0003

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMM, ESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO MACEDO - 

OAB:4763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELSON GAÍVA 

MARINO, para devolução dos autos nº 6723-68.2008.811.0003, Protocolo 

410670, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Edital Intimação

AUTOS N.º 3827-71.2016.811.0003 FINALIDADE: O Doutor Wanderlei José 

dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca 

de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que S.C.C. move contra Esio Souza Cavalcante, sendo 

decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: 

SENTENÇA: ...12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido inicial, em conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual 

Civil, para decretar a interdição de ESIO SOUZA CAVALCANTE 

(qualificado nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, SCC. 

14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 

9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de 

inscrição. 16. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 17. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se." Eu, 

MBV - Técnica Judiciária, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001138-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO)

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. S. D. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001138-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. Faculto à parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a certidão de nascimento da 

criança, eis que documento indispensável à propositura da demanda (art. 

320, CPC), sob pena de indeferimento da exordial (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 22 de fevereiro de 

2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003017-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERCI MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MT0016944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VANDERLEI ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 11842864.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003967-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. K. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) requerida, devidamente citada 

pelo edital, id. 10690646, motivo pelo qual abro vistas ao procurador do 

UNIJURIS, para manifestação, no prazo legal. HELIO AVELINO DOS 

SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003560-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. C. (REQUERIDO)

C. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003560-48.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Ação de ‘Ação 

de Guarda Compartilhada c/c Regulamentação de Visitas e Oferecimentos 

de Alimentos’ ajuizada por RICARDO CAMPOS CONTÓ em desfavor de 

BELLA DUTRA COELHO CONTÓ, representada por sua genitora e também 

requerente, CAROLINA DUTRA COELHO, todos bem qualificados nos 

autos. Após o regular trâmite do feito, as partes entabularam ajuste 

acerca da guarda da menor e as visitas paternas, sendo o r. acordo 

devidamente homologado através do decisum de ID nº. 11083676, 

ressaindo pendente o pedido exordial de oferecimento de alimentos. 

Derradeiramente, aportou aos autos manifestação do autor, informando a 

existência de feito em trâmite neste juízo, registrado sob o nº. 

1001723-55.2017.8.11.0003, onde contendem as mesmas partes, com 

identidade de pedido e causa de pedir atinente aos alimentos destinados à 

filha em comum. É o sucinto relatório. Decido. Com efeito, compulsando os 

autos observa-se que esta ação contém além de idênticas as partes, 

pedido igual àquela registrada sob o nº 1001723-55.2017.8.11.0003, a 

qual foi distribuída para este Juízo, em primeiro lugar, aos 20 de março de 

2017, enquanto esta o fora em 1º de junho de 2017. Destarte, 
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caracterizado in casu o fenômeno processual da litispendência, cuja 

configuração e conceituação estão inseridas no §3º, do art. 337, do CPC, 

in verbis: "Há litispendência quando se repete ação que está em curso.". A 

respeito, já se pronunciou o STJ, com o seguinte julgado: “A identidade de 

demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, 

idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico.”(STJ – 1ª 

Seção, MS 1.163-DF-AgRg, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 18.12.91, 

negaram provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528) (in nota nº 21, ao artigo 

301, do Código de Processo Civil, de Theotonio Negrão, p. 390). Portanto, 

há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, entre 

as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É o 

chamado pressuposto negativo, que impede a propositura de nova ação 

igual à outra anteriormente proposta. Impondo ao juízo a extinção sem 

resolução do mérito da segunda demanda, consoante o ensinamento que 

o STJ traz no seguinte aresto: “Caracterizada a litispendência, 

prossegue-se nos autos do primeiro processo” (STJ-4ª Turma, Resp 

174.261-BA, rel. Min. Ruy Rosado, j. 7.8.01, deram provimento parcial, v.u., 

DJU 8.10.01, p. 218) (in nota nº 25, ao artigo 301, do Código de Processo 

Civil, de Theotonio Negrão, p. 391). Configurada a litispendência, com 

clareza hialina, seu conhecimento está alicerçado no inciso V, do art. 485, 

do CPC e tratando-se matéria de ordem pública possibilitando inclusive seu 

reconhecimento de ofício, conforme inteligência do § 5º, do art. 337, do 

mesmo diploma legal, a alegação de litispendência pode ser arguida a 

qualquer tempo. Portando, JULGO EXTINTO o presente feito, no tocante ao 

oferecimento de alimentos, com fulcro nos artigos 485, V, c/c 337, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Custas integralizadas quando da propositura da 

demanda. Sem honorários haja vista insubsistir contenciosidade. Após o 

prazo em trânsito em julgado arquive-se, com as cautelas de estilo. 

Expeça-se o termo de guarda, conforme ID 11083676. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis-MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003560-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. C. (REQUERIDO)

C. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA OAB - SP312681 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, PARA NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, FAZER COMPARECER A PARTE CAROLINA DUTRA, 

NA SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA 

COMARCA, PARA ASSINAR TERMO DE GUARDA DEFINITIVA, CASO 

HAJA INTERESSE.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006270-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. Q. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ROSA DE OLIVEIRA QUEIROZ OAB - 181.213.901-25 

(CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

H. F. D. Q. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT12992/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1006270-41.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de Ação de Alimentos 

ajuizada por EVAIR OLIVEIRA QUEIROZ, representado pela genitora, Sra. 

Elizabeth Rosa de Oliveira em desfavor de HERMILINO FERREIRA DE 

QUEIROZ, todos bem qualificados nos autos. Com a exordial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a inicial foram arbitrados alimentos 

provisórios no patamar de 30% do salário mínimo vigente no país, 

designando-se audiência de conciliação. A referida audiência de 

conciliação restou exitosa com relação ao pedido exordial, tendo as partes 

ajustado a verba alimentar no patamar equivalente a 26,68% do salário 

mínimo vigente no país a ser pago pelo genitor em favor do filho até o dia 

dez de cada mês mediante desconto do beneficio previdenciário percebido 

pelo demandado e posterior depósito em conta bancária informada nos 

autos, além do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o dia 21/12/2017 a 

título de auxílio para as demais despesas. O Parquet opinou pela 

homologação do aludido acordo. Feito concluso. Era o que tinha a relatar. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O acordo está encartado aos autos, 

constando-se o teor de suas avenças. Levando-se em consideração que 

a transação realizada entre as partes preserva os interesses do incapaz, 

tendo respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 

1.694, §1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de rigor se 

impõe. Posto isso, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’ do 

CPC/2015, o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por consequência 

extinto o presente feito. No mais, intime-se o advogado subscritor do 

acordo entabulado em audiência de conciliação (ID 11108844), Dr. Onório 

Gonçalves da Silva Junior, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a 

sua representação processual nos autos, mediante a juntada de 

instrumento de procuração outorgado pelo requerido. Oficie-se ao INSS, 

para que promova o desconto da verba alimentar do benefício recebido 

pelo requerido e o respectivo depósito na conta bancária informada. Sem 

custas ante a gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Sem 

honorários eis que o caráter consensual faz presumir a existência de 

ajuste particular sobre a r. verba. Notifique-se o Ministério Público. P. I. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006235-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DADIVA DE PAULA OLIVEIRA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS PEREIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº: 1006235-81.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, ante ao mapa 

descritivo aportado aos autos e considerando-se que o endereço 

fornecido é de difícil localização/acesso, oficie-se à Diretoria do Fórum 

local, rogando--se a disponibilidade de veículo e motorista para a 

locomoção desta magistrada e equipe, encaminhando-se inclusive cópia 

do petitório retro (IDs 12088128 e 12088165) visando o prévio 

conhecimento da localidade pelo profissional designado a acompanhar a 

diligência. 2. Doravante, designo audiência de oitiva do interditando a ser 

realizada in loco para o dia 25 de maio de 2018 às 14h00min. Cite-se o 

requerido, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é 

facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). 3. No mais, 

cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública para que 

compareçam a oitiva aprazada, ressaltando ser indispensável a presença 

dos representantes das r. entidades. Oficie-se à Diretoria. Intimem-se e 

cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001104-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO MAGALHAES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO OAB - MT0003700A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIETA MAGALHAES SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001104-62.2016.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de INVENTÁRIO do 

ESPÓLIO DE ANTONIETA MAGALHAES SANTOS, sendo requerente e 

inventariante MARIO SERGIO MAGALHAES PEREIRA, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Há nos autos as certidões negativas de débito 

federal, estadual e municipal e Guia de Informação e Apuração de ITCD 

acompanhada da declaração de isenção do tributo. Apresentaram-se as 

primeiras declarações, últimas declarações com plano de partilha em 

conformidade com a legislação vigente. Em manifestação o Ministério 
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Público e a Fazenda Pública não se opuseram à homologação do plano de 

partilha apresentado. Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa 

aos bens deixados pela falecida ANTONIETA MAGALHAES SANTOS, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. Via de consequência, 

cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas recolhidas. 

Após o trânsito em julgado se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha em favor dos herdeiros. Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

06 de março de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003823-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIDA PATRICIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERTON LIMA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003823-80.2017.8.11.0003 Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA movido por CLEBERTON LIMA DO NASCIMENTO FILHO, 

representado por sua genitora Sra. Hélida Patrícia de Souza em face de 

CLEBERTON LIMA DO NASCIMENTO, todos bem qualificados nos autos. Há 

notícia de pagamento das parcelas alimentícias em atraso ora executadas, 

consoante petitório retro. Feito concluso. É o relatório. Decido. Tendo em 

vista a quitação perpetrada, DECLARO EXTINTA, a presente Execução de 

Alimentos, em relação às parcelas em atraso ora executadas, em 

consonância com o disposto nos artigos 924, II, e 925, ambos do NCPC. 

Sem custas e honorários, ante a gratuidade da Justiça precedentemente 

deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

estilares. P.I. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 06 de março de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009047-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETVALDO DE SOUZA SOBRINHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009047-96.2017.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se o inventariante para 

dar integral cumprimento ao decisum inaugural (ID 10885623), 

notadamente para apresentação das primeiras declarações e da Guia de 

Informação e Apuração do ITCD, acompanhada do comprovante de 

pagamento do tributo ou isenção do mesmo. Após, ante a presença de 

herdeiro incapaz, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Rondonópolis-MT, 

12 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1008894-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ETUCO AOYAMA DA SILVA (REQUERENTE)

REICO AOYAMA (REQUERENTE)

HIROMI AOYAMA (REQUERENTE)

MITIYO AOYAMA (REQUERENTE)

KEIKO AOYAMA (REQUERENTE)

HIROSHI AOYAMA (REQUERENTE)

FUMIKO AOYAMA VIEIRA (REQUERENTE)

HAJIME AOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE TSUYA AOYAMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008894-63.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor do requerimento 

formulado no ID 11659342, defiro a suspensão do andamento do presente 

feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para fins de cumprimento integral do 

disposto no ID 10662506. Decorrido o prazo sem manifestação da parte 

interessada, intime-se a inventariante pessoalmente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, adotar providência efetiva e apta ao prosseguimento regular 

do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos 

autos ou novo requerimento de suspensão, sob pena de extinção. 

Cumpridas as determinações, tornem os autos conclusos para análise do 

quanto postulado pelo Parquet (ID 11524699). Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis/MT, 12 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002986-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. X. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002986-25.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação Revisional 

de Alimentos” ajuizada por YURY ROBERTO RIBEIRO DA SILVA, 

representado pela genitora, Sra. Fabiana Ribeiro da Silva em desfavor de 

VENERANDO XAVIER DE ALMEIDA, todos bem qualificados nos autos. 

Com a inicial vieram os documentos pertinentes. Recebida a inicial, a 

liminar vindicada restou indeferida, tendo sido designada audiência de 

conciliação (id nº 9313221). A referida solenidade conciliatória restou 

exitosa com relação ao pedido exordial, tendo as partes ajustado a 

majoração da verba alimentar para o patamar equivalente a 115,30% do 

salário mínimo vigente no país a ser pago pelo genitor em favor do filho até 

o dia 10 de cada mês mediante depósito em conta bancária. Por fim, as 

partes acordaram que a guarda do menor será exercida pela genitora, 

regulamentando-se o direito de visitas ao pai (id 11527039). O Parquet 

opinou pela homologação do aludido acordo (id nº 11748627). É o relatório. 

Decido. O acordo está encartado aos autos, constando-se o teor de suas 

avenças. Levando-se em consideração que a transação realizada entre 

as partes preserva os interesses do menor, tendo respeitado o binômio 

possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, §1º, do Código Civil, 

sua homologação é medida que de rigor se impõe. Posto isso, em sintonia 

ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC, o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por conseqüência extinto o 

presente feito. Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça, que 

ora defiro também em favor do demandado a teor da declaração de 

hipossuficiência de id nº 10152434. Transitada em julgado, proceda-se ao 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. P. I. e Cumpra-se Rondonópolis-MT, 23 de fevereiro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007404-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. D. O. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O (ADVOGADO)

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007404-06.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ‘Ação de 

Alimentos c/c Pedido de Guarda e Regularização de Visitas, com Pedido 

Liminar de Tutela e Urgência’ ajuizada por BRUNA DE OLIVEIRA BAZAN e 

JOSÉ BAZAN NETO, representados por sua genitora e também 

requerente, ANA ELISA DE OLIVEIRA BAZAN em desfavor de JOSÉ 

BAZAN JUNIOR, todos qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Após a inexitosa tentativa de conciliação entre 

as partes, os demandantes apresentaram pedido de desistência da 

demanda (id nº 11236934). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. A desistência da ação é perfeitamente possível, registrando-se 

que à parte autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. Além disso, uma vez 

que o requerido sequer contestou a ação, nada há que obstaculize o 

acolhimento do pedido de desistência, pois neste caso não incide a regra 

do § 4º, do art. 485, do NCPC, eis que este prevê a necessidade de 

anuência da parte contrária apenas quando já contestada a ação. Face ao 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo 

único, CPC/2015), e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito (art. 485, VIII, c/c o art. 354, ambos do NCPC). Via de consequencia, 

revogo o provimento liminar deferido inicialmente. Sem custas e honorários 

ante a gratuidade da Justiça, que ora defiro. Ciência ao Ministério Público. 

P. I. Arquivem-se com as baixas devidas. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

08 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003475-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON JUNIO BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IOLANDA MACHADO MENDES LEAO OAB - MT17243/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

M. E. F. S. (REQUERIDO)

 

Vistos. Tornem os autos a secretaria para as providências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009047-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ETVALDO DE SOUZA SOBRINHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009047-96.2017.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se o inventariante para 

dar integral cumprimento ao decisum inaugural (ID 10885623), 

notadamente para apresentação das primeiras declarações e da Guia de 

Informação e Apuração do ITCD, acompanhada do comprovante de 

pagamento do tributo ou isenção do mesmo. Após, ante a presença de 

herdeiro incapaz, colha-se parecer ministerial. Intime-se. Rondonópolis-MT, 

12 de março de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007783-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO NUNES MATOS OAB - MT12556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CÉU DA COSTA (INVENTARIADO)

ANTONIO ERMIRIO DA COSTA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007783-44.2017.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se o inventariante 

para, no prazo de vinte dias, apresentar as certidões negativas de débito 

municipal e estadual (expedida pela PGE) em nome dos falecidos e a Guia 

de Informação e Apuração de ITCD devidamente acompanhada da 

avaliação administrativa do imóvel inventariado, bem como o comprovante 

de recolhimento ou declaração de isenção do tributo. Após, tornem-me 

conclusos para sentença. Às providências. Rondonópolis-MT, 08 de 

fevereiro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007516-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. P. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 12054797.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008818-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. F. J. (REQUERENTE)

M. I. F. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR JESUS CUSTODIO OAB - MT3727 (ADVOGADO)

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT0003948A (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 11809352.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008228-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. G. F. (REQUERIDO)

M. G. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 11912905.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009921-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. S. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. F. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839/O (ADVOGADO)

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id. 12040276.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 767787 Nr: 1240-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMGA, VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 Vistos.

Malgrado o quanto disposto no decisum retro, determino seja a parte 

exequente intimada pessoalmente, para dar regular andamento ao 

processo, praticando os atos que lhe competir, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de 

que na ausência de manifestação e/ou de suprimento da falta que impede 

o prosseguimento, o processo será extinto por abandono.

Decorrido o prazo sem manifestação, colha-se parecer ministerial.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 IMPULSIONO O FEITO PARA CANCELAR OS ANDAMENTOS DE ENVIO E 

REDISTRIBUIÇÃO, UMA VEZ QUE AINDA, NÃO EXPIROU-SE O PRAZO 

RECURSAL. NADA MAIS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317033 Nr: 5970-87.2003.811.0003

 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: PBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RUBSON PEREIRA GUIMARAES, para devolução 

dos autos nº 5970-87.2003.811.0003, Protocolo 317033, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428164 Nr: 10309-79.2009.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJDS, INMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO ANTONIO 

MENDES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

10309-79.2009.811.0003, Protocolo 428164, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005487-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ABILIO DE SOUZA (REQUERENTE)

ELAINE CRISTINA ABILIO DE SOUZA (REQUERENTE)

VILMAR BARBOSA DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

VILMAR BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO OAB - MT0013807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA APARECIDA ABILIO DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005487-83.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Inventário do 

ESPÓLIO DE ELIANA APARECIDA ABÍLIO DE SOUZA, sendo inventariante 

ELAINE CRISTINA ABÍLIO DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Após o regular trâmite do feito, sobreveio pedido formulado pela 

inventariante pugnando pela extinção do feito (ID 11436614), haja vista 

que os herdeiros pretendem inventariar os bens do espólio perante a via 

extrajudicial. Relatei o essencial. Decido. Como se vê, havendo desistência 

expressa da ação, inexiste outra alternativa senão extinguir o feito sem 

resolução do mérito, sendo que em razão da natureza da demanda não 

incide a regra do § 4º, do art. 485, do Código de Processo Civil, que prevê 

para sua aplicação a anuência da parte contrária. Posto isso, HOMOLOGO 

a desistência da ação, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e JULGO, em consequência, extinto o processo, 

com supedâneo no art. 485, VIII do CPC. Sem custas ante a gratuidade da 

Justiça. Sem honorários. Preclusa a via recursal, deem-se baixas e 

arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Rondonópolis-MT, 12 de março de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003071-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON GOMES SEGURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

priscila thome de oliveira segura (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS DE OLIVEIRA NETO OAB - SP185002 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1003071-11.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Cuida-se de ‘Ação de Divórcio 

Litigioso’ ajuizada por M. G. S., em desfavor de P. T. de O., ambos bem 

qualificados nos autos. A requerida apresentou contestação no ID 

10079488, manifestando a impossibilidade de dissolução do vínculo 

matrimonial enquanto ressaírem pendentes os alimentos transitórios objeto 

de pleito reconvencional, bem como a partilha dos bens. Passo ao 

julgamento parcial do pedido autoral e assim o faço com fundamento no 

quanto disposto no artigo 356 do Código de Processo Civil. Com a entrada 

em vigor da Emenda Constitucional n.º 66, foi conferida nova redação ao § 

6.º do artigo 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a 

dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, nos seguintes termos, 

‘litteris’: "Art. 226 (...) § 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio." De uma simples leitura do referido dispositivo constitucional, 

extrai-se ter restado suprimida a exigência de prévia separação judicial do 

casal por mais de 01 (um) ano ou da comprovação da separação de fato 

por mais de 02 (dois) anos, não havendo mais que se falar, portanto, em 

improcedência do pedido inicial das ações de divórcio por ausência de 

demonstração de referidos lapsos temporais. Sobre o tema, Pablo Stolze 

Gagliano, no artigo 'A Nova Emenda do Divórcio: Primeira Reflexões' (in, 

www.pablostolze.com.br), ensina: "Em síntese, a Emenda aprovada 

pretende facilitar a implementação do divórcio no Brasil e apresenta dois 
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pontos fundamentais: extingue a separação judicial; extingue a exigência 

de prazo de separação de fato para a dissolução do vínculo matrimonial. 

[...] No sistema inaugurado, pois, não só inexiste causa específica para a 

decretação do divórcio (decurso de separação de fato ou qualquer outra) 

como também não atua mais nenhuma condição impeditiva da decretação 

do fim do vínculo, tradicionalmente conhecida como 'cláusula da dureza'. 

[...] Em síntese: com a entrada em vigor da nova Emenda, é suficiente 

instruir o pedido de divórcio com a certidão de casamento, não havendo 

mais espaço para discussão de lapso temporal de separação fática do 

casal ou, como dito, de qualquer outra causa específica de 

descasamento. Vigora, mais do que nunca, agora, o princípio da ruptura 

do afeto - o qual busca inspiração no 'Zerruttungsprinzip', do Direito 

Alemão (princípio da desarticulação ou da ruína da relação de afeto) - 

como simples fundamento para o divórcio. [..] Nessas breves linhas, 

cuidamos de passar em revista alguns aspectos fundamentais da nova 

Emenda do divórcio, a qual, fundamentalmente, suprime o instituto da 

separação judicial no Brasil e extingue também o prazo de separação de 

fato para a concessão do divórcio. Com isso, o divórcio converter-se-á na 

única medida dissolutória do vínculo e da sociedade conjugal, não 

persistindo mais a tradicional dualidade tipológica em divórcio direto e 

indireto. Haverá apenas o divórcio: direito potestativo não condicionado 

que visa a extinção do vínculo matrimonial sem a imputação de causa 

específica. [...]" Outrossim, após a emenda constitucional nº 66/2010, o 

divórcio tornou-se um direito potestativo da parte interessada, bastando 

tão somente que esteja casada para sua obtenção. Nesse passo, cumpre 

informar que ninguém tem o direito de obrigar alguém a conviver com outra 

pessoa. Não há sentido em manter matrimonialmente unido um casal cujo 

afeto ruiu, ainda que apenas de um dos consortes. No caso da ação de 

divórcio a dissolução do vínculo matrimonial, exige tão somente a vontade 

das partes, baseado no desafeto, na falta de vontade de manter o 

casamento. Ademais, por se tratar o divórcio de um direito potestativo, a 

mera discordância do outro cônjuge quanto à dissolução do vínculo 

conjugal não se mostra como justificativa hábil a impedir a sua decretação, 

tampouco a pendência de julgamento de determinadas questões 

decorrentes do matrimônio. A propósito: ‘APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.010 DO CPC. AÇÃO DE 

DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. A apelação atende 

suficientemente às previsões do art. 1.010 do CPC. Preliminar de não 

conhecimento rejeitada. 2. À decretação do divórcio, direito potestativo, é 

desnecessária a concordância da parte contrária e, com a nova redação 

dada ao § 6° do artigo 226 da CF pela EC n° 66/2010, prescindível, ainda, o 

transcurso de prazo pré-estabelecido ou de providência judicial anterior 

(separação fática do casal por mais de dois anos ou após ano da 

separação judicial). PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.’ 

(Apelação Cível Nº 70073076598, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 25/05/2017). Desta 

forma, repita-se, não mais existindo em nosso ordenamento qualquer 

exigência quanto à demonstração de lapso temporal de separação de fato 

ou judicial do casal, e sendo despicienda a concordância do outro 

cônjuge, ‘in casu’, a decretação do divórcio postulada pelo autor é medida 

que se impõe. Por fim, caberá à mulher optar pela manutenção ou não do 

seu nome de casada, já que se trata de direito de personalidade, como 

ensina REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA “o nome é direito de 

personalidade, que, na expressão do saudoso Prof. Carlos Alberto Bittar, 

opera a ‘ligação entre o indivíduo e a sociedade em geral’, identificando a 

pessoa em suas relações profissionais e sociais”, sendo, portanto, na 

hipótese dos autos, uma faculdade da mulher, que in casu optou por voltar 

por usar o nome de solteira. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial e, por conseguinte, decreto 

o divórcio de M. G. S. e P. T. de O. S., declarando cessados todos os 

efeitos e deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens e, via de consequência, declaro encerrada a atividade cognitiva, 

no tocante ao divórcio das partes litigantes, resolvendo parcialmente o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 356, inciso I, do Código de 

Processo Civil. A cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, qual 

seja: P. T. de O. Transitada em julgado a presente, extraia-se mandado ou 

encaminhe-se cópia desta sentença ao ofício competente, neste caso 

certificados no verso a data do trânsito em julgado e os demais dados 

necessários, para a competente averbação, sendo feita à margem do 

assento de casamento, nos lídimos termos dos artigos 97 e ss. da Lei 

6.015/73. 2. Outrossim, a requerida alegou a incorreção do valor da causa 

em sede de contestação (ID 10079828), em razão de ter sido atribuído 

pelo autor o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), entendendo como correta 

a importância de R$ 58.203,00 (cinquenta e oito mil duzentos e três reais). 

In casu, verifica-se da exordial que o autor incluiu no rol de bens a serem 

partilhados um veículo, no valor de R$ 28.946,00 (vinte e oito mil 

novecentos e quarenta e seis reais), e dívidas que totalizam a importância 

de R$ 82.460,00 (oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta reais). Alegou 

o autor a inexistência de proveito econômico às partes, eis que o passivo 

ultrapassa o ativo, razão pela qual atribuiu à demanda um valor de alçada 

correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais). Não obstante a irresignação 

da parte contrária, o valor da causa deverá corresponder ao proveito 

econômico pretendido com a demanda, mais especificamente o valor do 

patrimônio amealhado em comum pelas partes, a teor do que dispõe o art. 

292 do CPC. Destarte, tratando-se de patrimônio ativo e passivo, o acervo 

patrimonial comum consiste na dedução dos bens de propriedade do casal 

e também das dívidas por eles amealhadas, o que resulta, no caso em 

apreço, em valor negativo, já que as dívidas excedem os créditos 

partilháveis. Dito isto e, levando-se em consideração a necessidade de se 

atribuir valor à causa, reputo inviável o acolhimento da impugnação 

manejada pela requerida, eis que não há, por ora, proveito econômico a 

ser obtido pelas partes com a presente demanda. Assim, NÃO ACOLHO a 

impugnação ao valor da causa, conforme manejado pela parte requerida e, 

via de consequência, mantenho o valor inicialmente conferido à causa 

para fins meramente fiscais, isto é, a importância de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). 3. Ainda, a teor da irresignação da parte requerida quanto à 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, reza 

o art. 99, § 3º, do CPC/2015, que “Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Esta simples 

afirmação não obriga o magistrado a conceder os benefícios se outras 

provas lhe convençam que o postulante não preenche os requisitos 

exigidos pela lei. ‘In casu’, entretanto, entendo que o impugnado se 

enquadra na hipótese legal, pois não é necessário que o requerente de 

tais privilégios seja absolutamente miserável, desprovido de quaisquer 

bens, sendo certo que o autor embora tenha se intitulado de ‘empresário’, 

não há registros de sua atividade laborativa, aptos a afastar a presunção 

de veracidade da declaração por ele firmada. Ademais, a requerida deixou 

de trazer aos autos qualquer documento comprobatório de suas 

afirmações, anexando tão somente fotos do autor que não comprovam a 

impossibilidade de concessão do benefício, tampouco demonstrou ser o 

demandante sócio de fato da empresa Edson Luis Segura - ME, razão pela 

qual reputo desnecessário maior enfrentamento do tema, restando 

comprovada a hipossuficiência da parte requerente. De mais a mais, a 

contratação de advogado particular em nada obsta o deferimento da 

gratuidade da justiça, conforme assevera o art. 99, §4º do CPC. Ainda, o 

art. 98, do CPC/2015, exige apenas a insuficiência de recursos do 

beneficiário para arcar com o pagamento das custas, das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios. Neste sentido, transcrevo, 

dentre muitos, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À 

PARTE AUTORA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA A FIM DE CONCEDER PARCIALMENTE A GRATUIDADE 

(ISENÇÃO DE 75%). APELO DA AUTORA/IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE 

QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO 

PROCESSO.ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA. 

PRESUNÇÃO IURIS TANTUM.CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DAS 

CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO PRÓPRIO 

OU DA FAMÍLIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça entende que a 

declaração de hipossuficiência econômica tem presunção iuris tantum de 

veracidade. O pressuposto legal do direito ao benefício da justiça gratuita 

é a situação econômica da requerente, sendo que o deferimento da 

gratuidade judiciária não implica em exigir o estado de miséria absoluta 

daquele que a postula. Assim, observando-se o constante dos autos, de 

fato, não existe prova no sentido de que a apelante tem condições de 

suportar as custas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de 

sua família, motivo pelo qual, até prova em contrário, prevalece a 

presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência 

econômica constante em mov. 1.3 da ação principal, nos termos do artigo 

4º da Lei nº 1.060/50.” (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1537186-3 - Rebouças - 

Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - - J. 14.06.2016). “IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – MERAS 

AFIRMAÇÕES ADVOGADO PARTICULAR – NÃO IMPEDIMENTO DA 
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CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO. Impugnação apresentada 

baseando-se apenas em afirmações, sem produção de qualquer prova 

capaz de afastar a hipossuficiência econômica da parte. Manutenção do 

ato decisório. Recurso a que se nega seguimento, na forma do art. 557, 

caput, do CPC.” (TJRJ – Apelção 0030403-26.2013.8.19.0087, Sétima 

Câmara Cível, Julgado em 23/06/2015, Relator Desembargador Ricardo 

Couto de Castro). Assim, tendo em vista a insuficiência da documentação 

carreada pela impugnante, não há que se falar em ausência dos requisitos 

legais ensejadores do benefício. Os elementos trazidos à baila levam à 

conclusão, por hora, de que o impugnado faz jus ao benefício. Ressalto, 

todavia, que o benefício ora outorgado pode ser revisto, em qualquer fase 

da lide, desde que se provem suficientemente condições 

financeiro-econômicas dos beneficiários de arcar com as despesas do 

processo. Posto isso, DEIXO DE ACOLHER a presente impugnação ao 

pedido de Assistência Judiciária apresentado por Priscila Thome de 

Oliveira em desfavor de Maicon Gomes Segura, mantendo pelos próprios 

fundamentos a decisão inaugural (ID 7236728). 4. Sem prejuízo, a teor da 

declaração de hipossuficiência que acompanha a defesa, defiro à 

demanda os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 

99, §3º, do CPC. 5. Doravante, superadas as questões processuais 

pendentes, verifico que o feito está em ordem, pois não vislumbro a 

existência de nulidades a declarar ou irregularidades para sanar, razão 

pela qual declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido da 

demanda, sem prejuízo de outros que poderão ser formulados no decorrer 

da instrução: a) a apuração do patrimônio amealhado em comum a ser 

partilhado; b) a averiguação acerca da existência de dívidas a serem 

rateadas; c) a dependência econômica da requerida em relação ao autor 

durante o matr imônio;  d)  a ver i f icação do b inômio 

necessidade-possibilidade quanto aos alimentos postulados pela 

ex-cônjuge. Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas 

pelas partes: 1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente 

(art. 357, § 4º, CPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado 

pelos litigantes o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do CPC; 2) 

DOCUMENTAL, consistente na juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC. 

Com relação ao depoimento pessoal, desde já ressalvo que sendo o 

magistrado o destinatário da prova, devendo apreciá-la livremente, 

conforme estabelece o artigo 371 do CPC/2015, dispenso o depoimento 

das partes por entender desnecessário ao deslinde da questão, pois tal 

prova nada mais trará que a reprodução do que já foi por elas afirmado na 

inicial e contestação, respectivamente. Previamente à designação de data 

para colheita da prova oral ora deferida, aguarde-se a apresentação do 

rol de testemunhas para fins de melhor adequação da pauta deste Juízo, 

devendo as partes, em todo caso, observar a limitação estabelecida pelo 

art. 357, §6º do CPC. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentarem o rol de testemunhas, na forma do art. 357, §4º, do 

CPC. Intimem-se. Às providências. Rondonópolis/MT, 12 de março de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Edital Intimação

AUTOS N. 3383-38.2016.811.0003 CI 821399

ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->

PARTE REQUERENTE: NILTON ANTONIO TEODORO

PARTE REQUERIDA: ESPÓLIO DE EVA MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA 

INTIMANDO: NILTON ANTONIO TEODORO, Cpf: 138.249.881-00, Rg: 

00412759 SSP MT, brasileiro(a), casado(a), Em lugar 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 em 

15 (QUINZE DIAS), sob pena de extinção, na forma do art. 485 iii, do cpc, 

pois este encontra-se , devendo para tanto MANIFESTAR INTERESSE NO 

PROSEGUIMENTO DO FEITO. Eu, ELISANGELA DE ALMEIDA SALOMÃO 

LIMA, AUXILIAR JUDICIÁRIO, digitei.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009404-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES EUGENIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 10/03/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1009696-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEDRO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1009696-61.2017.8.11.0003 AUTOR: MOISES PEDRO DE PAULA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN 

VISTO Extrai-se da declaração de bens do autor que ele possui vários 

bens e valores em espécie. O cidadão que possui uma Hilux não é 

considerado pobre na forma da lei. Assim, determino que o autor recolha o 

valor das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 10/03/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002722-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA ARAUJO DE CARVALHO (AUTOR)

OSVALDO APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

ROSALIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, nos 

termos do artigo 1.010, §3º, do CPC. Cumpra-se. Rondonópolis, 

10/02/2018 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001243-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIRA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº: 1001243-43.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de pensão por morte com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por DELVIRA MOREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, 

que conviveu maritalmente por mais de dez anos com o Senhor Nildo 

Martins, o qual faleceu em 19/12/1990, e que, durante a união estável, 
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tiveram dois filhos. Sustenta que se dirigiu ao INSS e requereu para si e 

para seus filhos o direito à pensão por morte, porém, o INSS deferiu o 

benefício (nº 084.042.393-4) apenas em favor dos filhos, tendo emitido a 

carta de concessão em nome da mãe, o que levou a promovente a 

acreditar que era também beneficiária, ou seja, de que seu direito também 

havia sido reconhecido na esfera administrativa. Alega que referido 

benefício teve início em 19.12.1990 e foi cessado em 03/09/2008, momento 

em que recorreu ao Judiciário requerendo o reconhecimento do direito ao 

restabelecimento do aludido benefício, tendo sido o pedido julgado 

improcedente pelo juízo monocrático e confirmada pelo Tribunal, e se 

encontra aguardando o recebimento dos Recursos Especial e 

Extraordinário. Assevera, ainda, que a presente demanda não guarda 

identidade de causa de pedido com aquele outro processo, já que neste 

pleiteia a concessão do benefício nº 177.208.184-9, o qual foi indeferido 

administrativamente pelo INSS em 18.10.2016, negativa esta fundamentada 

no argumento de que faltava à autora a qualidade de dependente do 

segurado. Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência 

para determinar que o requerido implante, em favor da autora, o benefício 

pensão por morte (Id n° 11906681). É o relatório. Decido. De acordo com o 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300). Analisando os 

autos, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para 

concessão da tutela de urgência. A pensão por morte é benefício 

previdenciário pago aos dependentes em decorrência do falecimento do 

segurado. A Constituição da República, em seu artigo 201, V, garante o 

referido benefício, mas a norma é de eficácia limitada, condicionada a uma 

normatividade ulterior que lhe desenvolva a aplicabilidade, definindo quem 

são os dependentes do segurado. O artigo 16 da Lei Federal n° 

8.213/1991 (redação vigente na época da morte do de cujus – 

19/12/1990), estabelece que: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral 

de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o 

cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, 

menos de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (...) § 3º 

Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser 

casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de 

acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal. § 4º A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada”. Como se vê, o direito à pensão da 

companheira do militar depende da comprovação de união estável como 

entidade familiar. Na hipótese, os documentos atinentes à compra de um 

terreno no Cemitério Municipal (fls. 27/33 do PDF), as fotografias de fls. 

25/26 do PDF, os comprovantes de endereço de fls. 22/24, por si só, não 

se mostram suficientes para o deferimento da medida. Embora a 

requerente afirme a existência de filhos em comum, sequer juntou aos 

autos a respectiva certidão de nascimento. Assim, nesta fase inicial, não 

há elementos que evidenciam a alegada união estável. Além disso, não se 

vislumbra perigo de dano, já que o requerimento administrativo do 

benefício de pensão por morte foi indeferido no ano de 2016, e, somente 

agora, a autora pleiteia judicialmente a concessão do benefício. Dessa 

forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez 

que não restaram preenchidos os requisitos legais, não só por ausência 

da probabilidade do direito da autora, como também pela ausência de 

perigo de dano. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela, porque não se fazem presentes os requisitos 

exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil. Deixo de designar 

audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a 

autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato 

desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer 

que ao designar inutilmente a audiência, além de se praticar um ato 

desnecessário – o que viola o princípio da economia processual - 

acaba-se por se retardar a resolução da lide, contrariando-se a garantia 

constitucional de duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, 

LXXVIII). Assim, CITE-SE a parte requerida para oferecer resposta escrita, 

no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335, do Código de Processo Civil). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, 

segunda-feira, 12 de março de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004221-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WLASIR SILVANO PEREIRA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1004221-27.2017.811.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS move em face de WLASIR SILVANO PEREIRA. A 

exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil (Id. 11275470). É o relatório. Decido. 

Evidencia-se que o executado efetuou o pagamento da obrigação, 

conforme documento de Id. 11275471. Como se sabe, a quitação da dívida 

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. INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita formulado pela parte executada (Id. 9506672), uma vez 

que não há nos autos nenhum indício de que o executado esteja em 

estado de pobreza. Nesse ponto, oportuno anotar que o benefício da 

gratuidade não é amplo e absoluto - cabendo ao juiz aquilatar, mediante 

critérios objetivos, as circunstâncias do caso concreto para aferir a 

possibilidade da parte de arcar com as despesas processuais, sem 

prejuízo de sua subsistência ou de sua família. Na hipótese, há elementos 

suficientes a gerar a convicção de que o executado é capaz de arcar com 

as custas processuais, não havendo justo motivo para deferir o pedido de 

assistência judiciária. Assim, intime-se o executados para, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora, se houver. Não sendo efetuado o pagamento das 

custas, adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, terça-feira, 09 de 

janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 290490 Nr: 4945-73.2002.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA FRANCISCA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOELLA LEANDRO CURTY 

DA CUNHA - OAB:13.801/MT, MARCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4410

 VISTO.

Intime-se a parte executada para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca da petição de fls.105/111.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755875 Nr: 10765-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PSAN, CHIUSDECLEIA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, TANIA 

REGINA NANES DA SILVA - PROCURADORA DO MUNICIPIO - 

OAB:4827-B

 VISTO.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo MUNICÍPIO DE 
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RONDONÓPOLIS em desfavor de PEDRO SULLYVAN ALMEIDA NANTES, 

representado por sua genitora CHIUSDECLÉIA DA SILVA ALMEIDA, 

atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de R$ 

671,45 (fls. 124/125).

Intimada para pagar o débito, a executada deixou decorrer o prazo sem 

efetuar o pagamento, conforme certidão de fls. 135.

O Município de Rondonópolis requereu seja realizada penhora on line (fls. 

136).

Tendo em vista que não houve o pagamento voluntário, DEFIRO o pedido 

de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira nas contas 

da executada, via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do CPC.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora.

Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou 

decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao 

bloqueio realizado.

No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da resposta 

encaminhada, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em 30 

(trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da parte 

devedora, sob pena de extinção da execução.

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718900 Nr: 14375-97.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA PEREIRA PIMENTEL, RENATA 

PEREIRA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATA PEREIRA PIMENTEL, CNPJ: 

04449689000197, Inscrição Estadual: 132015420 e atualmente em local 

incerto e não sabido RENATA PEREIRA PIMENTEL, Cpf: 92105777015, Rg: 

206.331.879, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, na pessoa do Representante 

Legal, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, do 

bloqueio de valores, via sistema BacenJud e querendo, nos termos do r. 

despacho abaixo transcrito, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783654 Nr: 7622-22.2015.811.0003

 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): ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681/MT, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:MT/11.464, 

WELITON WAGNER GARCIA - OAB:12458

 VISTO.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

sobre o andamento da Carta Precatória expedida para inquirição da 

testemunha Eulá l ia  Souza de Ol ive i ra  (Processo n º 

22543-95.2017.811.0041 – Código 1254482), verificou-se que o Juízo 

Deprecado solicitou informações acerca do pagamento do preparo da 

referida missiva (extrato anexo).

Assim, intime-se o requerido para comprovar o recolhimento do preparo da 

citada carta precatória, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353538 Nr: 8596-11.2005.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO DA LUZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO ANTONIO DA LUZ NETO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 500,18 (Quinhentos reais e dezoito centavos), 

no prazo de 48h, contados da expiração do prazo do deste edital, sob 

pena de OBS: O valor acima refere-se a débito com o FUNAJURIS no valor 

de R$ 500,18 esclarecendo-se que para o pagamento do FUNAJURIS, 

deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ/MT. Para o 

pagamento de despesa do cartório distribuidor no valor de R$ 54,90 

deve-se efetuar o depósito junto ao Banco do Brasil, agência, 0551-7, 

conta corrente 44017-5, em nome de Edilma Braga Cartório Distribuidor, 

sob pena, em caso de não efetuar o pagamento, sob de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça..
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784653 Nr: 8008-52.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS 

LTDA, CLAUDINE BOBATO AMORIM, SYLVIA PONTANTI AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS 

LTDA, CNPJ: 49841588002300, Inscrição Estadual: 562.100.458.110, 

atualmente em local incerto e não sabido CLAUDINE BOBATO AMORIM, 

Cpf: 22199152804, brasileiro(a), casado(a), empresario e atualmente em 

local incerto e não sabido SYLVIA PONTANTI AMORIM, Cpf: 03790472840, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PONTO 

CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CLAUDINE BOBATO AMORIME 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4955/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 47.526,63

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 726533 Nr: 7463-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LÚCIA LOURA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/8

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora, Dr. PAULO CESAR DE OLIVEIRA, 

OAB/MT nº 16.686-O, acerca dos alvarás expedidos n. 386653-P/2018 e 

386654-8/2018 e para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102682 Nr: 854-08.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRONICA CENTRO SUL LIMITADA, ADAO 

CARLOS QUINEDRE, SANDRA ROSANE QUINEBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELETRONICA CENTRO SUL LIMITADA, 

CNPJ: 26606814000168, atualmente em local incerto e não sabido ADAO 

CARLOS QUINEDRE, Cpf: 23281723004 e atualmente em local incerto e 

não sabido SANDRA ROSANE QUINEBRE, Cpf: 38667851000, Rg: 

2008791929, brasileiro(a), casado(a), trabalhador rural. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, do bloqueio de valores, via sistema BacenJud e 

querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 339002 Nr: 7291-26.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS, ELIEZER 

MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS, CNPJ: 

02484827000143. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, do bloqueio de valores, via sistema BacenJud e 

querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 292 de 472



prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Tendo em vista os bloqueios realizados às fls. 

103/141, intime-se, por meio de edital, a parte executada para, querendo, 

apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à execução.Assim, 

torno sem efeito o edital de citação de fls.161, tendo em vista que os 

executados já foram citados, conforme fls.13/88v.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435963 Nr: 4631-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA & CRUZ LTDA, DEVANIR ALMEIDA 

DA CRUZ, ALMINEDES RIBEIRO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOGUEIRA & CRUZ LTDA, CNPJ: 

00281073000107 e atualmente em local incerto e não sabido DEVANIR 

ALMEIDA DA CRUZ, Cpf: 37807617187, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

NOGUEIRA & CRUZ LTDA, DEVANIR ALMEIDA DA CRUZE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 11075/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.268,75

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62948 Nr: 11432-35.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

DOURADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS DOURADO LTDA, CNPJ: 32938060000146, Inscrição 

Estadual: 13068927-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/09/1997.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS DOURADO LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de RECOLHIMENTO DE ICMS 

LANÇADO POR ESTIMTIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 936/1997.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 61.413,70

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435965 Nr: 4633-19.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA & CRUZ LTDA, ALMINEDES 

RIBEIRO NOGUEIRA, DEVANIR ALMEIDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOGUEIRA & CRUZ LTDA, CNPJ: 

00281073000107 e atualmente em local incerto e não sabido DEVANIR 

ALMEIDA DA CRUZ, Cpf: 37807617187, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

NOGUEIRA & CRUZ LTDA, ALMINEDES RIBEIRO NOGUEIRAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 4957/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.099,53

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435964 Nr: 4632-34.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA & CRUZ LTDA, ALMINEDES 

RIBEIRO NOGUEIRA, DEVANIR ALMEIDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOGUEIRA & CRUZ LTDA, CNPJ: 

00281073000107 e atualmente em local incerto e não sabido ALMINEDES 

RIBEIRO NOGUEIRA, Cpf: 06566480153, Rg: 1.258.709-5, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

NOGUEIRA & CRUZ LTDA, ALMINEDES RIBEIRO NOGUEIRAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 6915/2009.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/11/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.614,19

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430381 Nr: 12250-64.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOGUEIRA & CRUZ LTDA, DEVANIR ALMEIDA 

DA CRUZ, ALMINEDES RIBEIRO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIVELINO LUCIO DE RESENDE - 

OAB:7147-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOGUEIRA & CRUZ LTDA, CNPJ: 

00281073000107 e atualmente em local incerto e não sabido DEVANIR 

ALMEIDA DA CRUZ, Cpf: 37807617187, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/11/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

NOGUEIRA & CRUZ LTDA, DEVANIR ALMEIDA DA CRUZE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3595/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/10/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.668,75

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283793 Nr: 7267-03.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO DA LUZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO ANTONIO DA LUZ NETO. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,25 (Quinhentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos), no prazo de 48h, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de OBS: O valor acima refere-se a débito com o 

FUNAJURIS no valor de R$ 506,25 esclarecendo-se que para o pagamento 

do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site 

do TJ/MT. Para o pagamento de despesa do cartório distribuidor no valor 

de R$ 54,90 deve-se efetuar o depósito junto ao Banco do Brasil, agência, 

0551-7, conta corrente 44017-5, em nome de Edilma Braga Cartório 

Distribuidor, sob pena, em caso de não efetuar o pagamento, sob de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710457 Nr: 5424-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODELAJE IND E COM DE ART CONCRETO 

LTDA, MONICA HORTO LEMOS MACHADO CARDOSO, SÉRGIO RENE 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MONICA HORTO LEMOS MACHADO 

CARDOSO, Cpf: 35528559049, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, na pessoa do Representante 

Legal, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, do 

bloqueio de valores, via sistema BacenJud e querendo, nos termos do r. 

despacho abaixo transcrito, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Intime-se a executada MONICA HORTO LEMOS 

MACHADO CARDOSO, via edital, acerca da penhora efetivada nos autos 

(fls. 51/52), bem como para, querendo, apresentar embargos à execução, 

no prazo legal. 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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60103 Nr: 8456-55.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

DOURADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS DOURADO LTDA, CNPJ: 32938060000146, Inscrição 

Estadual: 13068927-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/03/1997.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS DOURADO LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de AUSENCIA OU 

RECOLHIMENTO A MENOR DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 193/1997.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 23.846,70

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798392 Nr: 13654-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 
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MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

05646561191, Rg: 321.769, data de nascimento: 16/09/1952, casado(a), 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a/s) Executado(a/s) para manifestar(em)-se no 

prazo de 5 (cinco) dias acerca da indisponibilidade dos valores 

depositados em conta bancária através do sistema BACENJUD, sob pena 

de conversão em penhora, cientificando-o de que caso queira opor 

embargos o prazo é de 30(trinta) dias contados a partir do fim do prazo 

deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 09 de março de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280957 Nr: 4413-36.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

DOURADO LTDA, PAULO JACINTO OLIVEIRA DOURADO, MARCIA REGINA 

CRUZEIRO MAGAGHÃES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS DOURADO LTDA, CNPJ: 32938060000146, Inscrição 

Estadual: 13068927-0, atualmente em local incerto e não sabido PAULO 

JACINTO OLIVEIRA DOURADO, Cpf: 20264151372, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCIA REGINA CRUZEIRO 

MAGAGHÃES DOURADO, Cpf: 37818490159, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/08/2001.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS DOURADO LTDA, PAULO 

JACINTO OLIVEIRA DOURADOE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de operaçoes não escrituradas nos livros fiscais, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 403/2001.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.320.784,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440073 Nr: 8740-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA TRANSPORTES LTDA, ISABEL 

APARECIDA NAGASAVA, EDUARDO DA SILVA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NATUREZA TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

07094423000167, atualmente em local incerto e não sabido ISABEL 

APARECIDA NAGASAVA, Cpf: 36617199120, Rg: 33846-0, brasileiro(a), 

casado(a), empresaria, Telefone 066.3422.3379 e atualmente em local 

incerto e não sabido EDUARDO DA SILVA RAMALHO, Cpf: 28679032115, 

Rg: 771258-1, brasileiro(a), casado(a), agronomo, Telefone 

066.3422.3379. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

NATUREZA TRANSPORTES LTDA, ISABEL APARECIDA NAGASAVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 2042/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 103.413,20

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354787 Nr: 9794-83.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CAMILO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VLADIMIRO 
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AMARAL DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

9794-83.2005.811.0003, Protocolo 354787, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759405 Nr: 13012-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIEDLER & WALDOW LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO, para devolução dos autos nº 

13012-07.2014.811.0003, Protocolo 759405, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 404143 Nr: 17753-37.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CREDIBEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARQUES BRITO - 

OAB:113818/SP

 VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS em face de BANCO CREDIBEL S/A. A exequente requer 

o levantamento dos valores depositados e o reforço da penhora on line, 

no valor de R$ 13.660,50 (treze mil, seiscentos e sessenta reais e 

cinquenta centavos).Analisando os autos, verifico que há depositado nos 

autos, o valor de R$ 19.259,14 (dezenove mil, duzentos e cinquenta e 

nove reais e quatorze centavos), ou seja, para a quitação do débito 

tributário falta o executado depositar o valor de R$ 1.151,62 (um mil, cento 

e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), uma vez que o valor 

do débito tributário atualizado perfaz a importância de R$ 20.410,76 (vinte 

mil, quatrocentos e dez reais e setenta e seis centavos).Assim, o pedido 

de penhora on line deve ser deferido, mas a ordem de bloqueio deve ser 

feita no valor de R$ 1.151,62 (um mil, cento e cinquenta e um reais e 

sessenta e dois centavos).Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora 

incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal......Diante da inexistência de embargos, defiro o 

levantamento dos valores depositados ás fls. 69 e 128-v para a conta 

corrente indicada às fls. 154-v, mediante alvará eletrônico. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713251 Nr: 8360-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍRIO DE SOUSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANE 

GONÇALVES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

8360-15.2012.811.0003, Protocolo 713251, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009313-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MIRIAN MORAES PESAVENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Intime-se o(a) executado(a) para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas), efetuar o pagamento das custas, sob pena de 

inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 

40/2014-CGJ. Quitadas as custas, providencie-se o cancelamento do 

arresto ou penhora. Não sendo efetuado o pagamento das custas, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos n.ºs 

11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ. 

Após, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Rondonópolis, 10/03/2018 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003359-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SRA COORDENADORA EXECUTIVA DO PROCON (IMPETRADO)

SRA. COORDENADORA EXECUTIVA DO PROCON (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003359-56.2017.811.0003 VISTO. VIAÇÃO MOTTA LTDA 

ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato da 

COORDENADORA EXECUTIVA DO PROCON, aduzindo, em síntese, que, 

no dia 22 de março do corrente ano, recebeu notificação emitida pela 

impetrada, para efetuar o recolhimento de multa no montante de R$ 

40.006,43, sob pena de inscrição de seu nome no Cadastro Municipal de 

Reclamações Não Resolvidas. Consta na inicial, que, em 06 de setembro 

de 2013, foi notificada pela Coordenadoria Municipal de Defesa do 

Consumidor de Rondonópolis, por meio da notificação nº 189/2013, 

oportunidade em que peticionou no processo administrativo para que 

fosse informado o nome do autor da reclamação que motivou a expedição 

da referida notificação, a data da viagem e o número de sua passagem 

com o intuito de fornecer as informações requisitadas de forma mais 

adequada e precisa. No entanto, o agente de fiscalização lavrou o auto de 

infração nº 002.2014, por suposta violação do artigo 55, § 4º, da Lei nº 

8.078/1990 e do artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997, aplicando-lhe 

multa no valor de R$ 40.006,43 (quarenta mil, seis reais e quarenta e três 

centavos), sob o argumento de que a impetrante não teria cumprido “nem 

parcialmente” o que fora determinado. Sustenta que o referido processo 

administrativo não obedeceu ao devido processo legal, ao contraditório e à 

ampla defesa, uma vez que apresentou tempestivamente defesa 

administrativa, na forma do artigo 44 do Decreto nº 2.181/97, porém, essa 

foi recebida como recurso administrativo, que somente teria cabimento na 

hipótese de rejeição da impugnação então oferecida, tal como previsto no 

artigo 46, § 2º do referido Decreto. Assevera, ainda, que, ao julgar a 

impugnação oferecida pela impetrante, a Junta Recursal sequer apreciou 

os argumentos de defesa alinhados naquela peça, limitando-se a enunciar 

as atribuições dos órgãos de defesa do consumidor, os dispositivos legais 

que contemplam a multa pecuniária e os parâmetros para a fixação do seu 

valor sem, contudo, cotejá-los com as circunstâncias do caso concreto. 

Acrescenta que o direito da empresa impetrante foi tolhido, pois está 

sendo obrigada a pagar uma multa, sem que tenha sido observado o 

devido processo legal e o contraditório. Assim, requer a concessão de 
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liminar para determinar à autoridade coatora a suspensão dos efeitos do 

auto de infração do PROCON nº 002.2014, para que o nome da impetrante 

não seja inscrita no cadastro municipal de reclamações fundamentadas 

não resolvidas, bem como não seja enviado para a dívida ativa, e a 

suspensão da exigibilidade da multa imposta à impetrante pela 

Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis. A 

liminar foi deferida para determinar à autoridade coatora à suspensão dos 

efeitos do auto de infração do PROCON nº 002.2014, para que o nome da 

impetrante não seja inscrito no cadastro municipal de reclamações 

fundamentadas não resolvidas, e não seja enviado para a dívida ativa, 

bem como para suspender a exigibilidade da multa imposta à impetrante 

pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis. 

Notificada, a autoridade coatora apresentou informações, arguindo a 

preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis, já que 

deveria figurar no polo passivo os membros da Turma Recursal que 

apreciaram o recurso administrativo da impetrante. No mérito, sustentou a 

inexistência de violação à direito líquido e certo, uma vez que a Impetrada 

agiu de acordo com a legislação, notificando a Impetrante para que 

apresentasse as devidas informações no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de incorrer na aplicação de sanções administrativas. Parecer do 

Ministério Público pela procedência parcial do pedido: “ante a 

demonstração da violação de um direito líquido e certo, de modo que seja 

realizado apenas o cancelamento da multa imposta via infração do 

PROCON nº. 002.2014, mantendo-se porém em aberto a notificação nº 

189/2013, para que o órgão coator, oportunize novo prazo para que a 

empresa impetrante apresente os documentos requisitados, após o que o 

órgão municipal poderá proferir novo julgamento de mérito administrativo”. 

É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Segundo o 

Município de Rondonópolis, que deveria figurar no polo passivo os 

membros da Turma Recursal que apreciaram o recurso administrativo da 

impetrante. Sem razão o Município de Rondonópolis. No caso, o Município 

de Rondonópolis, ao apresentar suas informações, não obstante ter 

alegado a sua ilegitimidade passiva, adentrou ao mérito do ato impugnado, 

requerendo a denegação da segurança, o que, segundo entendimento 

jurisprudencial, autoriza a aplicação da teoria da encampação, tornando-o 

o legitimado para figurar no polo passivo deste mandado de segurança. 

Denota-se que o próprio município de Rondonópolis suportou o ônus da 

impetração, tendo, inclusive, cumprido a liminar deferida, desfazendo o ato 

impugnado. Destaco, ainda, que a autoridade coatora não é ré no 

mandado de segurança, mas sim a pessoa jurídica, devendo ser 

representante ser intimado das decisões nele proferidas, inclusive em 

consonância com as alterações da Lei 12.016/09. Assim, rejeito a 

alegação de ilegitimidade passiva arguida nas informações. MÉRITO. No 

caso, a impetrante busca a suspensão dos efeitos do auto de infração do 

PROCON nº 002.2014, para que o nome da impetrante não seja inscrita no 

cadastro municipal de reclamações fundamentadas não resolvidas, bem 

como não seja enviado para a dívida ativa, e a suspensão da exigibilidade 

da multa imposta. Da análise dos documentos encartados aos autos, 

verifica-se que, na data de 6 de setembro de 2013, a impetrante foi 

notificada pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de 

Rondonópolis, através da notificação nº 189/2013, para apresentar no 

prazo de 10 (dez) dias, “cópia da segunda via do ‘Bilhete de Viagem do 

Idoso’, com os benefícios da gratuidade e do Bilhete com desconto de 

cinquenta por cento do valor da passagem dos últimos 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias do término da respectiva viagem, com origem na 

cidade de Londrina/PR e destino a Rondonópolis/MT, bem como relação 

dos horários de partida do ponto inicial da linha do serviço, com os nomes 

dos beneficiários”, além de “demonstrativo de reserva de assentos 

disponíveis até o horário definido para o ponto inicial da linha” na hipótese 

de existência de seções autorizadas para embarque de passageiros e 

“procedimentos internos adotados pela empresa para a concessão do 

benefício solicitado pelo idoso” (Id. 7336271, p. 10/11). Extrai-se que, na 

data de 16 de setembro de 2013, a impetrante solicitou perante o órgão 

administrativo, o nome do autor da reclamação que motivou a expedição 

da referida notificação, a data da viagem e o número de sua passagem 

com o intuito de fornecer as informações requisitadas de forma mais 

adequada e precisa (Id. 7336271, p. 12/13). Na data de 27 de janeiro de 

2014, a agente de fiscalização lavrou o Auto de Infração nº 002.2014, por 

suposta violação do artigo 55, § 4º, da Lei nº 8.078/1990 e do artigo 33, § 

2º, do Decreto nº 2.181/1997, aplicando-lhe multa no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais), sob o argumento de que a impetrante não 

teria cumprido “nem parcialmente” o que fora determinado (Id. 7336271, p. 

4/5). De fato, a impetrante apresentou impugnação ao auto de infração em 

12/2/2014 (Id. 7336271, p. 15) e o órgão Administrativo recebeu como 

recurso administrativo, negando provimento ao recurso, para manter a 

decisão e a sanção pecuniária aplicada (Id. 7336284, p. 12/20); o que 

levou a notificação da impetrante para recolher a multa administrativa, sob 

pena de inscrição de seu nome no Cadastro Municipal de Reclamações 

Não Resolvidas (Id. 7336284). Pois bem. Feito um breve relato do 

processo administrativo em questão, verifica-se que o mesmo não 

observou o procedimento legal previsto no Decreto nº 2.181/1997. A 

referida norma assim preleciona: “Art. 42. A autoridade competente 

expedirá notificação ao infrator, fixando o prazo de dez dias, a contar da 

data de seu recebimento, para apresentar defesa, na forma do art. 44 

deste Decreto. (...) Art. 43. O processo administrativo decorrente de Auto 

de Infração, de ato de oficio de autoridade competente, ou de reclamação 

será instruído e julgado na esfera de atribuição do órgão que o tiver 

instaurado. Art. 44. O infrator poderá impugnar o processo administrativo, 

no prazo de dez dias, contados processualmente de sua notificação, 

indicando em sua defesa: I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; II - a 

qualificação do impugnante; III - as razões de fato e de direito que 

fundamentam a impugnação; IV - as provas que lhe dão suporte. Art. 45. 

Decorrido o prazo da impugnação, o órgão julgador determinará as 

diligências cabíveis, podendo dispensar as meramente protelatórias ou 

irrelevantes, sendo-lhe facultado requisitar do infrator, de quaisquer 

pessoas físicas ou jurídicas, órgãos ou entidades públicas as necessárias 

informações, esclarecimentos ou documentos, a serem apresentados no 

prazo estabelecido. Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos 

fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e 

gradação da pena. § 1º A autoridade administrativa competente, antes de 

julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, 

não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão 

similar, se houver. § 2º Julgado o processo e fixada a multa, será o 

infrator notificado para efetuar seu recolhimento no prazo de dez dias ou 

apresentar recurso”. Como se vê da leitura dos aludidos dispositivos 

legais, a decisão administrativa e a aplicação da multa, se for o caso, 

somente ocorre após a apresentação da defesa pelo autuado; o que não 

ocorreu no caso em debate. Na hipótese, a agente de fiscalização do 

PROCON de Rondonópolis lavrou o auto de infração e decidiu pela 

aplicação da sanção pecuniária, sem observar o direito prévio de defesa 

da autuada, concedendo apenas o direito de apresentar defesa 

diretamente “à Junta Recursal de 1ª Instância desta Coordenadoria de 

Defesa do Consumidor”, conforme se depreende do Auto de Infração nº 

002.2014 (Id. 7336271, p. 4/5). Verifica-se que a autoridade fiscal suprimiu 

o procedimento administrativo previsto no Decreto nº 2.181/1997, nos 

artigos 43 e seguintes, e no próprio auto de infração julgou o feito e 

decidiu pela natureza e graduação da penalidade, contrariando, assim, o 

devido processo legal, o contraditório e à ampla defesa. Assim, verifica-se 

que o ato da autoridade coatora feriu direito líquido e certo da impetrante, 

ao não observar os princípios da legalidade, do contraditório e da ampla 

defesa. Vale registrar, ainda, parte do pronunciamento do Ministério 

Público: “o que se evidencia na documentação é que o impetrado, de 

forma coercitiva e abusiva, sem possibilitar qualquer questionamento (a 

ex. Promover um prévio aviso de que novo descumprimento geraria a 

aplicação de multa), impôs de forma imediata multa ao não atendimento da 

notificação, vinculando o pagamento desta a outras penalizações”. Com 

essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança 

contido na petição inicial e CONCEDO a ordem de segurança pretendida, 

para determinar à autoridade coatora à suspensão dos efeitos do auto de 

infração do PROCON nº 002.2014, para que o nome da impetrante não 

seja inscrito no cadastro municipal de reclamações fundamentadas não 

resolvidas, e não seja enviado para a dívida ativa, bem como para 

suspender a exigibilidade da multa imposta à impetrante pela 

Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor de Rondonópolis, até 

que órgão coator oportunize novo prazo para que a empresa impetrante 

apresente os documentos requisitados e profira novo julgamento de mérito 

administrativo. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado 

de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009 e artigo 105 do STJ). Sentença sujeita a reexame necessário 

(art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo 

para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os 

autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os 

cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da 

lei. P. R. I. C. Rondonópolis, segunda-feira, 12 de março de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003334-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BERNARDO DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora Executada – id. 11724548 – 

apresenta laudo de visita médica, no qual há informação apenas da 

necessidade do fornecimento de Home Care. Além disso, é certo que 

consta relatório de acompanhamento SAD do paciente – id. 11342884 –, 

no qual é possível se verificar a necessidade das visitas domiciliares de 

equipe multiprofissional, bem como fisioterapia, acompanhamento 

psicológico da cuidadora, além do fornecimento de materiais de consumo 

para os profissionais além de fraldas geriátricas. De outro lado, a parte 

exequente, devidamente assistida pela Defensoria Pública, manifestou-se 

pela necessidade do Home Care, reiterando ainda o pedido de bloqueio de 

valores para o cumprimento da sentença. Ora, o processo encontra-se 

sentenciado, já transitado em julgado – id. 11340685. No mérito, foi julgado 

improcedente o pedido para que fosse fornecido o atendimento Home 

Care, determinando-se apenas o fornecimento de assistência domiciliar. 

Com efeito, em que pese a manifestação da parte exequente, é certo que 

não cabe o atendimento Home Care, devendo essa se manifestar sobre o 

devido fornecimento ou não do SAD (Serviço de Atendimento Domiciliar), 

uma vez que a parte Executada juntou memorando a respeito do 

cumprimento da assistência domiciliar com prontuários de atendimento – id. 

11724591. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito do cumprimento ou não da 

sentença, qual seja, fornecimento do SAD (Serviço de Atendimento 

Domiciliar) nos termos do relatório do paciente – id. 111342884 –, 

reiterando que não há determinação judicial para o atendimento Home Care 

no caso em tela. Com a manifestação da exequente, intime-se a parte 

executada para, no mesmo prazo, demonstrar o devido cumprimento da 

sentença ou requerer o que entender de direito a respeito dos pedidos da 

exequente, sob pena de bloqueio de valores. Decorrido o prazo da 

executada, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos com 

urgência para deliberação. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001795-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATALIAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRACEMA PEREIRA DA SILVA OAB - 181.296.761-68 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Diante do mandado de intimação – id. 10486375 -, intime-se a 

parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Às providências. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741582 Nr: 3046-20.2014.811.0003

 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: FLORDELICE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 754889 Nr: 10234-64.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE FATIMA PESCADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 758982 Nr: 12739-28.2014.811.0003

 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: MARCIO ANCELONI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 748035 Nr: 6709-74.2014.811.0003

 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: FÁTIMA PESSOA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 749543 Nr: 7513-42.2014.811.0003

 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: ANA BLANK, MARIA LEITE DA SILVA, ANGELA ALZIRA 

CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 
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Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 749559 Nr: 7523-86.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 768675 Nr: 1565-85.2015.811.0003

 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: SEBASTIAO PEDRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 773226 Nr: 3661-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ARAUJO SILVA, SEBASTIÃO CARLOS 

NASCIMENTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 779701 Nr: 6079-81.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DELMIRO NUNES, WELLINGTON LUIZ GARCIA 

SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 781089 Nr: 6614-10.2015.811.0003

 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: EDSON CARNEIRO DE VASCONCELOS, EDMILSON 

PEREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734649 Nr: 14407-68.2013.811.0003

 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: MARCIA TAVEIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 735090 Nr: 14765-33.2013.811.0003

 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: MARILENE DA COSTA

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737185 Nr: 75-62.2014.811.0003

 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: IRIENE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 787551 Nr: 9228-85.2015.811.0003

 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: SERGIO ANTUNES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 
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OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789941 Nr: 10209-17.2015.811.0003

 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: LINDAURA PORTELA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 790098 Nr: 10281-04.2015.811.0003

 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: CELMA MARIA SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 790625 Nr: 10468-12.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSVANDIRA LOPES LEITE, ODELITA SOUZA 

AQUINO, ARIVALDETE DE SOUZA MELLO CARRATE, MARIA DIVINA DE 

SOUZA LOPES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 791119 Nr: 10684-70.2015.811.0003

 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 EDINALVA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 795364 Nr: 12544-09.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:OAB/RS 39.016, MELISSA AREND DAS NEVES - OAB:OAB/MT 

17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 798970 Nr: 13894-32.2015.811.0003

 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: ANA ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 800235 Nr: 14499-75.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 800719 Nr: 14652-11.2015.811.0003

 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: OLEZINA ROBERTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis
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 Cod. Proc.: 801593 Nr: 15010-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASAE UEDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 812511 Nr: 310-58.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - 

OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 813056 Nr: 547-92.2016.811.0003

 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: NORMA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 814553 Nr: 1045-91.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI MENDES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 818185 Nr: 2276-56.2016.811.0003

 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: EDNA GRACIANE NOGUEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 818186 Nr: 2277-41.2016.811.0003

 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: GILBERTO DIAS DE GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820026 Nr: 2929-58.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820302 Nr: 3090-68.2016.811.0003

 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: IVONE JORGINA DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820578 Nr: 3194-60.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON BRUNO SOUZA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 
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sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 822194 Nr: 3669-16.2016.811.0003

 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: ELIANA CARDOSO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719049 Nr: 94-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO CARNES ALIMENTOS ATC LTDA, 

ROMILDO VIANA ALVES, MAURO JOSE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGRO CARNES ALIMENTOS ATC LTDA, 

CNPJ: 05587759000640, Inscrição Estadual: 133112055, atualmente em 

local incerto e não sabido ROMILDO VIANA ALVES, Cpf: 73451746891, 

Rg: 8.018.929, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido MAURO JOSE RIBEIRO, Cpf: 06834768823, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): VEÍCULOS: PLACA KAG 5203 MT MARCA 

HONDA/CG 150 TITAN ESD, PLACA KAT0509 MT MARCA I/TOYOTA 

HILUX CD4X4 SRV, PLACA DIJ 4200 SP MARCA GM/ASTRA SEDAN CD E 

PLACA BUJ 0439 SP MARCA FIAT/PREMIO CS 1.5

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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

 Rondonópolis, 23 de fevereiro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 721383 Nr: 2407-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MÁQUINAS TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA - ME, RODRIGO FIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO - OAB:18950/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA, acerca do 

desarquivamento dos autos conforme requerido, podendo obter vista dos 

autos no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784945 Nr: 8157-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDAFORTE COM. DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA, SONIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DE MORAES, 

JUARY MIRANDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SONIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DE 

MORAES, Cpf: 27389880163, Rg: 317.266, casado(a), empresaria e 

atualmente em local incerto e não sabido JUARY MIRANDA DE MORAES, 

Cpf: 17418453191, Rg: 25358-1, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias na forma do § 

3º, do art. 854 do CPC, sob pena de converter em indisponibilidade em 

penhora bem como, para querendo, no prazo legal, oferecer embargos em 

razão da penhora efetivada através do Sistema BACENJUD no valor de R$ 

3.320,75 ( três mil trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), 

relativo ao Executado Juary Miranda de Moraes, e no valor de R$ 68,22 ( 

sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), relativo ao Executado Sonia 

Maria Rodrigues de Moraes

Resumo da Inicial: Infração - Irregularidade de Escrituração CDA 

Nº20158350

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer 

embargos.Apresentada a manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do 

CPC, ou decorrido o prazo, tragam os autos conclusos para deliberação 

quanto ao bloqueio realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência 

ao credor da resposta encaminhada, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de 

penhora no patrimônio da parte devedora, sob pena de extinção da 

execução.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 01 de março de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 302 de 472



1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749569 Nr: 7527-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA, 

LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, RENATA CRISTINA KULEVICZ, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRA, Cpf: 

19866118843, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

RENATA CRISTINA KULEVICZ, Cpf: 92878024168, Rg: 1289642-0, Filiação: 

Therezinha Sobral Kulevicz e Ricardo Jose Kulevicz, data de nascimento: 

16/06/1981, natural de Rondonópolis-MT, casado(a), agricultora. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/07/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de GRUPO 

SUPERMERCADO REAL LTDA, LUZINET SOBRAL DE OLIVEIRAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ICMS, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8486/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 22.410,85

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764535 Nr: 15573-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR ZARAMELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIO CESAR ZARAMELLA, Cpf: 

41333160968, Rg: 1586483, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 516,66 (Quinhentos e dezesseis reais e 

sessenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação -DCA/TJMT 

para protesto conforme determina o Provimento nº 88/2014 da CGJ, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca..

 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, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 23 de fevereiro de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 743099 Nr: 3864-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA RODRIGUES MONÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GUIZZARDI- 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:mat.1963221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte autora, a fim de proceder 

sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de 

Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 749826 Nr: 7665-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA GONÇALO, CINARA CAMPOS DE 

MORAES MARCOLINO, ADRIANA GROFF, JAN OLINDA MESSIAS DE 

CAMPOS MARCHESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734644 Nr: 14404-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONÇALVES, VALDIR SCHERER, RENATO 

DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734915 Nr: 14628-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA FARIAS SOUZA, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737191 Nr: 81-69.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES SALES DA SILVA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737195 Nr: 85-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736032 Nr: 15451-25.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO ARAUJO MATIAS, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vistas ao advogado da parte Requerente, a fim de 

proceder sua intimação para tomar ciência do retorno dos autos do E. 

Tribunal de Justiça, bem como, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 721948 Nr: 2964-23.2013.811.0003

 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: RUBENS AMORIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA-MT, FLAVIO JOSE 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Thais Suelen Garcia - OAB:12190

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE através do seu procurador, para 

apresentar(em) contrarrazões ao recurso de apelação oferecido pelo 

exeqüente, no prazo de 15 (quinze) dias

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 733777 Nr: 13693-11.2013.811.0003

 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: DEIJANIRA FRANCISCA PODADEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca da decisão moncrática extraída 

dos autos de Agravo Regimental nº 81471/2016l, constante de 

fls.215/219.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789453 Nr: 10012-62.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO ERNESTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para cientificar-se acerca de documento 

novo juntado aos autos, constante de fls.121.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 835064 Nr: 7080-67.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca da juntada aos autos do Laudo Técnico 

Pericial constante de fls. 89/91.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401592 Nr: 15111-91.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIEDLER & WALDOW LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KEISSIANY NADINE 

CARVALHO CAETANO, para devolução dos autos nº 

15111-91.2007.811.0003, Protocolo 401592, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 703827 Nr: 11804-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON ROBERTO QUEIROZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM VIEIRA CELIO 
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FILHO - OAB:MT/3.700

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE acerca da petição e documentos de 

fls. 201/209, que comprovam o pagamento pelo Executado, do valor do 

RPV ao credor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 763859 Nr: 15270-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON JOSE DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se no prazo legal face a 

juntada aos autos da impugnação à Execução, constante de fls.164/191.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 765397 Nr: 216-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER MITSUJIRO YAMASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos a fim de intimar a(s) parte 

requerida(s), para querendo contrarrazoar o(s) recurso(s) de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 418272 Nr: 701-57.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PEREIRA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:MT/8143 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE acerca da petição e documentos de 

fls. 1393/196, que comprovam o pagamento pelo Executado, do valor do 

RPV ao credor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 393158 Nr: 6702-29.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECGDS, MVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Vislumbro, por ora, a presenças das condições da ação e a competencia 

deste juizo, decide:

I- Promova-se a retificação da capa dos autos vez que se trata de 

execução de sentença.

II- Oficie-se o estado de Mato Grosso pelo meio mais expedito para que 

proceda no cumprimento da sentença de fls. 551/564, para, 

implementação da perda da função de Escrivão de Policia do executado 

Marcio Vinissius Saggin, bem como, a consequente cassação de sua 

aposentadoria , advertindo que deverá acostar aos autos comprovante de 

cumprimento de medida.

III- Após, intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme § 1° do art. 

528 do CPC, bem como incidir em multa de 10% (por cento) sobre o valo 

do debito remanescente, nos termos do artigo 523, § 1° do mesmo 

dispositivo.

IV- Decorrido o prazo para pagamento e não tendo decorrido, certifique-se 

e expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos 

bens quantos bastem para satisfação do credito, precedendo-se tambem 

a avaliação os bens e intimando as partes.

V- Não sendo localizados bens, remetam-se os autos à ao Representante 

Ministerial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 720693 Nr: 1741-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY VIEIRA MODESTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE acerca da petição e documentos de 

fls. 248/249, que comprovam o pagamento pelo Executado, do valor do 

RPV ao credor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 727714 Nr: 8572-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se no prazo legal face a 

juntada aos autos da impugnação à Execução, constante de fls.171/189.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009560-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES CARLOS LANZARINI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Em análise aos autos, observo que se trata de pedido 

formulado pela parte autora – id. 11523751 -, requerendo o bloqueio da 

importância de R$ 97.440,62 (noventa e sete mil quatrocentos e quarenta 

reais e sessenta e dois centavos), a serem utilizados para custeio do 

procedimento cirúrgico de TRATAMENTO DE ANEURISMA E DISSECÇÃO 

DE AORTA ILÍACA, indispensável ao tratamento de seu quadro clínico, 

conforme deferimento da tutela de urgência – id. 10846745. Em síntese, é 

o relato. Decido. No caso, observo que o Estado de Mato Grosso fora 
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devidamente intimado para se manifestar a respeito da solicitação de 

bloqueio de valores – id. 11539409 –, quedando-se inerte, sem cumprir a 

determinação judicial. A parte requerente noticia a urgência do 

procedimento cirúrgico solicitado para a manutenção de sua saúde, já que 

há risco de morte, conforme parecer do próprio NAT (Núcleo De Apoio 

Técnico). Com efeito, frente a inércia e do descumprimento da tutela de 

urgência pelo Estado, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo 

constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à 

vida. A Constituição Federal, ao garantir determinadas prerrogativas aos 

cidadãos, forneceu também, meios para que esses direitos fossem 

efetivos. Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de 

valores, que não afronta o principio da separação dos poderes, mas se 

insere no sistema de efetivação dos valores Constitucionais. Assim, o 

direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, 

alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, 

valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento 

dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu 

artigo 5°, inciso XXXV. Os direitos e garantias fundamentais devem ser 

passiveis de exercício imediato, de forma ampla e eficaz, razão pela qual 

não se pode deixar o cidadão à mercê da organização administrativa para 

receber as prestações que lhe são de direito, sobretudo quando os bens 

sob iminência de dano são de natureza essencial, como ocorre no âmbito 

da saúde. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo 

reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à 

Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, 

admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de 

decisões relativas à matéria. Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 

GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 

18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: 

Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA 

TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 

44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de 

Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 

25/0612014. Ante o exposto, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, via 

Bacen-Jud, do valor de R$ 97.440,62 (noventa e sete mil quatrocentos e 

quarenta reais e sessenta e dois centavos) da conta única do Estado de 

Mato Grosso, recaindo preferencialmente no CNPJ: 03.507.415/0001-44, 

agência n. 3834-2, conta corrente n. 1042676-0 ou Conta única do 

Tesouro do Estado n. 1010100-4, a ser utilizado exclusivamente para 

custear o procedimento cirúrgico de TRATAMENTO DE ANEURISMA E 

DISSECÇÃO DE AORTA ILÍACA, decorrido do descumprimento da tutela de 

urgência, e nos termos do orçamento acostado – id. 11523751 – a ser 

transferido, após a prestação de contas pormenorizada, com notas fiscais 

e demais documentos. Desde já, determino que, caso não obtenha êxito 

nas contas preferencialmente informadas, a constrição recaia em outras 

contas do Estado utilizado o CNPJ matriz n. 03.507.415. Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de 

Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos. Consigno, ainda, que o prazo para a prestação de 

contas será de 05 (cinco) dias, contados da realização da cirurgia. Na 

sequência, intimem-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre a prestação de contas, conforme disposto no § 4º do 

artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ. Devidamente prestadas as 

contas, expeçam-se alvarás judiciais para a transferência da quantia em 

referência, nas contas dos fornecedores, da seguinte forma: Favorecido: 

LACIC –Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia, CNPJ 

02.594.035.0003-93, Banco do Brasil, Agência 8687-8, Conta Corrente 

70921-2, no valor de R$ 78.940,62 (setenta e oito mil novecentos e 

quarenta reais e sessenta e dois centavos); Favorecido: Santa Casa de 

Rondonópolis, CNPJ 03.099.157/0001-04, Banco do Brasil, Agência 

3283-2, Conta Corrente 2209-8, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais); Favorecido: Luciana Abreu Horta ME, CNPJ 

21.842.954/0001-11, Banco do Brasil, Agência 3283-2, Conta Corrente 

25881-4, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Dessa decisão, 

intime-se a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Frente a 

urgência da medida e a gravidade do caso, intimem-se os fornecedores, 

na pessoa do Diretor da LACIC e do Diretor da Santa Casa de 

Rondonópolis, por Oficial de Justiça (se necessário por meio de oficial 

plantonista), para desde já providenciem a realização do procedimento 

cirúrgico especificado, uma vez que foi deferido o bloqueio, e será 

processado via BACENJUD. Feito isso, intimem-se as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requererem as provas que pretendem produzir. 

Com ou sem manifestações, não havendo pedidos de produção de 

provas, dê-se vistas ao Ministério Público. Após, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Anexe-se cópia da ordem de 

bloqueio ao processo. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 601208 Nr: 5644-60.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÓI ELIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, JEFFERSON SANTOS DA SILVA - OAB:23.487/0

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de abril de 2018, às 13:15 horas.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do querelante e 

assistente para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta precatória com a 

finalidade do juízo deprecado interrogar o réu que esteja preso em unidade 

prisional aqui não situada e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em 

outra comarca, intimando-se a defesa da expedição da referida missiva 

em observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668320 Nr: 1145-86.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO HENRIQUE PINHEIRO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE VARELA VIEIRA DE 

GOIS - OAB:16102

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de interrogatório 

do réu HUGO HENRIQUE PINHEIRO VASCONCELOS para o dia 13 de abril 

de 2018, às 13:15 horas.

Intime-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 660410 Nr: 9330-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO MÁRCIO RIBEIRO DA SILVA, Whytalo 

Ferreira Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/MT
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 38.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Cícero Márcio Ribeiro da Silva e Whytalo Ferreira Camilo como incursos 

nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70 (2 

vítimas), ambos do Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU III.2 

– DO RÉU CÍCERO ...numa pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de 

reclusão e 14 dias-multa.55.Regime de pena: ..inicialmente fechado para o 

cumprimento da reprimenda.56.Substituição da pena: incabível a 

substituição em razão do quantum aplicado e da natureza do delito.57.Da 

prisão preventiva: .., não concedo ao réu o direito de recorrer em 

liberdade. 61.Detração penal: ...III.2 – DO RÉU WHYTALO .. resultando 

numa pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 12 

dias-multa.77.Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada e 

tratando-se de réu primário, com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da 

reprimenda.78.Substituição da pena: incabível a substituição em razão do 

quantum aplicado e da natureza do delito.79.Da prisão preventiva: .. 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade e, por consequência, 

revogo o decreto de sua prisão preventiva.80.Detração penal: ..IV – 

DISPOSIÇÕES GERAIS 81.Indenização à vítima.., deixo de aplicar o 

disposto no art. 387, IV do CPP.82.,,83.Expeça(m)-se a(s) guia(s) de 

recolhimento provisório para o acusado Cícero, nos termos do art. 1.566 e 

seguintes da CNGCGJ/MT e resolução 113 do CNJ, encaminhando-se ao 

juízo da 4ª vara de execução penal desta comarca.84.Recolham-se os 

mandados de prisão expedidos em desfavor do condenado 

Whytalo...considerando o patrocínio gratuito realizado pelo Dr. Wendell 

Pereira de Melo – OAB/MT 23.910 em favor do acusado Whyton, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso a pagar em favor do referido 

Defensor Dativo os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623802 Nr: 6543-53.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO MARTINS DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 (...) 24.Por todo o exposto, afasto a majorante do emprego de arma de 

fogo e, em consequência, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR Joelcio Martins da Silva Lopes como incurso nas 

sanções previstas no art. 157, caput, do Código Penal.IV – DOSIMETRIA 

DA PENA 25.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.26.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, é normal do tipo, não devendo 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. 2559-67.2012.811.0020, 

encartada nos autos de execução penal cód. 622947, 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.: 619664 Nr: 2760-53.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FARIAS DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)25.Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para, nos termos 

do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o acusado 

MARLON FARIAS DE SOUZA JÚNIOR, quanto ao delito tipificado no artigo 

157, § 2º, incisos I e II c/c artigo 29, ambos do Código Penal.26.Certificado 

o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de registro criminal na forma da 

lei.27.Às providências de estilo. Expeça-se o necessário.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 335974 Nr: 6790-73.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONIS DE SOUSA, JOSE DOMINGOS 

RODRIGUES, JOSE ALVES DE SOUZA, ALEX COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciado JOSÉ 

DOMINGOS RODRIGUES e ALEX COSTA SOUZA, pela prática, em tese, do 

crime disposto no artigo 12, lei n° 10.826/2003 e JOSÉ ALVES DA COSTA, 

VALDECI SOUZA COSTA e MARCONIS DE SOUSA ao disposto no artigo 

29, lei n° 9605/1998.

À fls. 187/188 foi declarada a extinção da punibilidade dos acusados 

Marconis de Sousa e Alex Costa Souza, bem como determinado o 

desmembramento do feito em relação ao réu Valdeci Souza Costa.

Em fl. 199 foi declarada a extinção da punibilidade do acusado José Alves 

da Costa.

Conforme consta dos autos, foi realizada audiência de proposta de 

suspensão condicional do processo, ocasião em que o réu José Domingos 

Rodrigues aceitou as condições e o processo foi suspenso pelo prazo de 

dois anos (fl. 212).

 Compulsando os autos, verifico que o réu José Domingos Rodrigues 

cumpriu integralmente as condições da suspensão do processo (fls. 

213/214).

 Com vistas dos autos, a representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade em face do acusado José Domingos Rodrigues (fl. 

217).

Assim, ante o exposto, nos termos do artigo 82 do Código Penal e artigo 

89, §5°, da Lei n° 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade do réu JOSÉ 

DOMINGOS RODRIGUES.

 Após o decurso do prazo recursal e o trânsito em julgado desta decisão, 

arquive-se e os autos com baixas e cautelas de estilo, observando-se as 

formalidades legais.

 Intime-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 615911 Nr: 6596-68.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVA, GERCISLEI RIBEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA SILVA - OAB:23244/O

 26.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

CARLOS ALBERTO SILVA e GERCISLEI RIBEIRO DA SILVA como incursos 

nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal.III.1 – 

DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU – Carlos Alberto Silva27.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.28.Primeira fase: Código Penal, aplico a pena de multa 

em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente na época dos fatos.50.Assim, fixo a pena final para este crime em 

06 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas 

nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento 
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ou diminuição da pena51.Regime de pena: diante do quantum de pena 

aplicada e tratando-se de réu tecnicamente primário, com fundamento no 

art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto 

para o cumprimento da reprimenda.52.Substituição da pena: incabível a 

substituição em razão do quantum aplicado.53.Da prisão preventiva: no 

que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do CPP, tendo em vista que o 

acusado encontra-se solto, em caso de recurso, CONCEDO o direito de 

recorrer em liberdade.54.Detração penal: tendo em vista que o acusado foi 

solto no presente processo, deixo de os itens 7.16.1 e seguintes da 

CNGCGJ/MT.57.Deixo de condenar os réus ao pagamento de custas e 

despesas processuais por não haver nos autos nenhum elemento que 

possa concluir pela sua capacidade econômica favorável.58.Transitada 

em julgado esta sentença condenatória, determino:a)lance(m)-se o nome 

do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins 

do art. 15, III da CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação 

estadual e federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;fim, retifique-se a capa dos autos, substituindo o nome do réu 

Gercislei para Gercilei Ribeiro da Silva, conforme documento juntado à fl. 

102 Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 660975 Nr: 9796-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANO DE OLIVEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14.885

 Vistos, etc.

Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder a 

inquirição da testemunha Reinaldo Rodrigues de Souza para o dia 26 de 

abril 2018, às 17:15 horas.

 Intime-se a testemunha Reinaldo Rodrigues de Souza, o Ministério Público 

e a Defensoria Pública para que compareçam à audiência.

Oficie-se o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656156 Nr: 5547-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIHELTON FERNANDO NERIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 CERTIDÃO

Certifico que a realização da audiência designada para esta data ficou 

prejudicada em virtude do MM. Juiz de Direito João Francisco Campos de 

Almeida estar cumulando a Terceira e Quarta Varas Criminais, e estar 

realizando curso na comarca de Cuiabá/MT. Certifico ainda que, por 

determinação verbal do MM. Juiz de Direito João Francisco Campos de 

Almeida, o recuperando foi devidamente intimado a comparecer na 

audiência admonitória designada para se realizar no dia 11/06/2018, às 

14h30min. O recuperando foi orientado a comparecer mensalmente em 

Juízo para justificar suas atividades. Nada mais, é o que me cumpre 

certificar, Aldemar Mateus Soares (Assessor de Gabinete I).

Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 329918 Nr: 728-17.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Souza da Mata - 

OAB:15698

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, deixo de 

acolher a justificativa apresentada pelo recuperando PAULO RICARDO DE 

JESUS OLIVEIRA, determinando a alteração da data-base para fins de 

obtenção de benefícios para o dia da autuação do PAD, ou seja, 

19/12/2017.No que tange o requerimento ministerial acerca da perda de 

1/3 (um terço) dos dias remidos, tendo em vista o princípio da 

razoabilidade, deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 127, da LEP, 

por entender que a regressão do regime é suficiente ante a falta grave 

cometida.Elabore-se o cálculo de pena intimando as partes para 

manifestação.Por fim, cumpra-se a determinação contida na decisão de fl. 

137-verso (primeiro parágrafo) e reitere o ofício de fl. 156.Ciência ao 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 619636 Nr: 2733-70.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN LARA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RANNIERE 

RODRIGUES DE SOUSA - OAB:68.827/PR

 Vistos.

Considerando o Ato nº 179/2018-CMAG, que dispõe acerca da remoção 

desta magistrada para a 7º Vara Cível desta Comarca, bem como fixou o 

dia 12/03/2018 para entrar em exercício na referida Vara, não havendo 

tempo hábil para proferir decisão, devolvo o presente feito à Secretaria.

Às providências.

Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 658178 Nr: 7357-60.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior - 

OAB/MT 12992, da designação da audiencia para o dia 03/05/2018 as 

13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664248 Nr: 12694-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLVEM CRISTYAN ALVES BECALETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. FRANCISCO SILVA - OAB/MT 

18.408/A, para que apresente as razoes recursais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 662756 Nr: 11241-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEANDRO FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Campos Bela 

Silveira - OAB:12584
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 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo INTERROGATÓRIO para o 

dia 23.04.2018, às 15h:45min.

Intime –se o réu .

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 666008 Nr: 14194-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO CARNEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo INTERROGATÓRIO para o 

dia 23.04.2018, às 14h:00min.

Intime-se o réu .

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 665991 Nr: 14180-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JOSE BARTNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - OAB:2793

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição de 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, para o dia 23.04.2018, às 14h:45min.

Intime-se e Requisite-se a testemunha.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 661979 Nr: 10551-68.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANUZA DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE LIMA 

PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição 

das TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, para o dia 23.04.2018, às 14h:00min.

Intimem-se as testemunhas.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663398 Nr: 11870-71.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO BATISTA SOARES, FRANCISCO 

JOSÉ SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição de 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, para o dia 23.04.2018, às 15h:00min.

Intime-se e Requisite-se a testemunha.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664576 Nr: 12959-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RILDO ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILÓFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Intimação do advogado réu, Anfilófio pereira Campos Sobrinho, OAB/MT 

n.º 5136, para tomar ciência a respeito da audiência designada para 

09.04.2018 às 15h15min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 661977 Nr: 10549-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA MARINHO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Intimação do advogado da ré, Douglas Cristiano Alves Lopes, OAB/MT n.º 

15.616, para tomar ciência da audiência designada para o dia 09/04/2018 

às 14h15min.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638879 Nr: 638-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO MATILDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código 638879

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 103.

 Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.

Após, decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638879 Nr: 638-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO MATILDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:
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 Código 638879

Vistos etc.

Considerando o endereço do acusado fornecido às fls. 108, determino 

que sejam realizadas novas diligências, visando a citação pessoal do 

acusado.

 Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 10 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 95224 Nr: 2244-93.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ANDRÉ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 19.599,65 (dezenove mil, quinhentos e noventa e nove reais 

e sessenta e cinco centavos) em nome do executado Epaminondas 

Antônio da Silva, inscrito no CPF n.º 018.925.028-36. Se exitoso o bloqueio 

de importância, determino seja transferida para a conta depósitos judiciais, 

vinculando-a a este processo, com a intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.INTIME-SE a parte executada da constrição 

realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 

15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex.Caso a parte executada 

não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência.Não havendo a efetivação do 

bloqueio ou caso seja desbloqueado valor ínfimo, proceda-se à pesquisa 

on line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, 

compatível com o valor do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de 

veículos, determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-o a este processo, com vistas à parte 

credora para se pronunciar em 05 (cinco) dias. Não sendo requerida a 

adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de alienação pela 

forma indicada, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o andamento dos autos, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85024 Nr: 2465-13.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS BENDER MACHADO 

LTDA., ANTONIO ROGERIO BENDER MACHADO, ELISANGELA 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 53.159,63 (cinquenta e três mil, cento e cinquenta e nove 

reais e sessenta e três centavos) em nome dos executados Armazéns 

Gerais Bender Machado Ltda., CNPJ nº 06.158.152/0001-01; Antônio 

Rogério Bender Machado, inscrita no CPF Nº 945.591.201-53 e Elizangela 

Aparecida da Silva, inscrita no CPF nº 945.591.201-53. Se exitoso o 

bloqueio de importância, determino seja transferido para a conta de 

depósitos judiciais, vinculando-o a este processo, com a intimação das 

partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos 

judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 127846 Nr: 7060-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUNARDO LAGUARDIA MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS SOM AUTOMOTIVO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 59.698.15 (cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e oito 

reais e quinze centavos) em nome da executada SS Som Automotivo Ltda. 

– ME (Karango Som), inscrita no CNPJ n.º 04.875.265/0001-94. Se exitoso 

o bloqueio de importância, DETERMINO seja transferida para a conta de 

depósitos judiciais, vinculando-o a este processo, com a intimação das 

partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos 

judiciais, para as medidas de mister. Intime-se a parte executada da 

constrição realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação 

no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex. Caso a 

parte executada não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o 

necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar 

conta bancária para a respectiva transferência. Inteligência específica do 

art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais 

do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso. Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso 

seja desbloqueado valor ínfimo, defiro subsidiariamente a pesquisa on line, 

com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível 

com o valor do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, 

determino seja feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, 

vinculando-o a este processo, com vistas à parte credora para se 

pronunciar em 05 (cinco) dias. Não sendo requerida a adjudicação e nada 

mais reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que foi indicada. 

Por fim, INDEFIRO, por ora, o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, em 

razão de não ser o momento oportuno para o seu deferimento, devendo 

ser efetivada primeiramente as diligências acima. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78073 Nr: 6440-77.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVOCACIA AMARAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA SMUK FERREIRA - 

OAB:OAB/SP 313.634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 
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BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 3.417,08 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e oito 

centavos) em nome do executado Antenor Fontoura, inscrito no CPF n.º 

345.738.441-04. Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferido para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, com a intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do processo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 23110 Nr: 654-91.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMIX INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE 

CIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:MT-1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, 

JULIANA BOUVIE ROEWER - OAB:6299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU KATH - 

OAB:4259-B/MT

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 1.076,41 (um mil, setenta e seis reais e quarenta e um 

centavos) em nome da executada Concremix Indústria de Artefatos de 

Cimento Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.610.483/0001/34. Se exitoso o 

bloqueio de importância, determino seja transferido para a conta de 

depósitos judiciais, vinculando-o a este processo, com a intimação das 

partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos 

judiciais, para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 110967 Nr: 3307-22.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO PROENÇA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ROBERTO CRIVELARO, JOÃO VICTOR 

CRIVELARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 82.121,86 (oitenta e dois mil, cento e vinte e um reais e 

oitenta e seis centavos) em nome dos executados Sidney Roberto 

Crivelaro, inscrito no CPF n.º 387.350.139-00 e João Victor Crivelaro, 

inscrito no CPF n.º 015.406.631-16. Se exitoso o bloqueio de importância, 

DETERMINO seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.INTIME-SE a parte executada da constrição 

realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 

15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex.Caso a parte executada 

não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência.Inteligência específica do art. 

854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso.Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso 

seja desbloqueado valor ínfimo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem 

de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor 

do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 

(cinco) dias. Por fim, INDEFIRO, por ora, o pedido de pesquisa no sistema 

INFOJUD, em razão de não ser o momento oportuno para o seu 

deferimento, devendo ser efetivada primeiramente as diligências acima. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 85124 Nr: 2583-86.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILI NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIANEI LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 96.987,62 (noventa e seis mil, novecentos e oitenta e sete 

reais e sessenta e dois centavos) em nome do executado Carlos Vianei 

Longo, inscrito no CPF n.º 675.420.009-00. Se exitoso o bloqueio de 

importância, DETERMINO seja transferida para a conta de depósitos 

judiciais, vinculando-o a este processo, com a intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.INTIME-SE a parte executada da constrição 

realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 

15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex.Caso a parte executada 

não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência.Inteligência específica do art. 

854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso.Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso 

seja desbloqueado valor ínfimo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem 

de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor 

do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 

(cinco) dias. Aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos 

autos, e avalie-se. Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, 

sobretudo à credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a 

forma de alienação. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais 
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reclamado, aos demais atos de alienação pela forma indicada.Por fim, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, em razão de 

não ser o momento oportuno para o seu deferimento, devendo ser 

efetivada primeiramente as diligências acima. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 221645 Nr: 671-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME TURNER SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS, DOUGLAS 

MARTIN PAES DE BARROS, AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é promovida 

em benefício do credor, de modo menos oneroso para o devedor, sendo 

que não sugere maior gravidade a penhora de dinheiro, que melhor atende 

os interesses em jogo e a efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 2.594.078,35 (dois milhões, quinhentos e noventa e quatro 

mil, setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) em nome dos 

executados Diego Martin Paes de Barros, inscrito no CPF n.º 

260.568.548-92 e Douglas Martin Paes de Barros, inscrito no CPF n.º 

247.891.228-75. Se exitoso o bloqueio de importância, determino seja 

transferido para a conta de depósitos judiciais, vinculando-o a este 

processo, com a intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIMEM-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para 

que querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresentem embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, intime-se a parte exequente requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203639 Nr: 5882-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS VOSNIACK

 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: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Isto posto, homologo a desistência da ação no que concerne a cédula de 

crédito bancário n.º 7700538239, em atendimento às disposições do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mais, apesar de que 

a parte executada poderia simplesmente ter apresentado os embargos no 

prazo legal em vez de pedir a dita restituição do prazo, é certo que foram 

manuseados os autos antes na exceção de executividade ainda não 

decidida, que versava sobre causa aparentemente verdadeira (ausência 

dos títulos), suprida, entretanto, com a materialização deles em processo 

protocolado pelo PEA, a qual, com isso, restou prejudicada. Portanto, 

restituo o prazo para defesa do embargado a contar da intimação desta, 

dando por prejudicada a exceção de pré-executividade em virtude da 

juntada dos documentos faltantes às p. 161/180.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154331 Nr: 2326-22.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRD BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de p. 204, intime-se a parte requerente, por seu advogado, 

a providenciar o endereço da parte requerida para citação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.

Cumpra-se com urgência, uma vez que se trata de processo inserido nas 

Metas do CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 91317 Nr: 8668-88.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHUTURA VEÍCULOS LTDA, RICARDO XAVIER 

IBARROLA, CLEOMARA DA COSTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SOUZA LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Serasa e SPC, uma vez que a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastroS protetivos de crédito 

é diligência que compete à parte exequente.

 Deste modo, expeça-se certidão de dívida para fins de inscrição no 

Serviço de Proteção ao Crédito SPC e SERASA, eis que é do interessado 

a responsabilidade pelo ato e pagamento dos encargos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 257506 Nr: 2227-76.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE KRISTINA MORENO CEOLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIR FILIMBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de p. 46, tendo em vista que o ônus da prova compete à 

parte exequente, devendo esta comprovar a propriedade do bem por ela 

indicado.

 Por oportuno, poderá a parte exequente requerer junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente a cópia da matrícula atualizada.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82422 Nr: 10686-19.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBATROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, ANTONIO GRANDO, MARIZA CUNICO

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

demonstrativo analítico do débito devidamente atualizado.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 76196 Nr: 4559-65.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BOEING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO NICOLETTI BOVOLANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:OAB/MT4661

 Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 7.884,87 (sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 

oitenta e sete centavos) em nome do executado Adauto Nicoletti Bovolanti, 

inscrito no CPF n.º 527.380.009-91. Se exitoso o bloqueio de importância, 

DETERMINO seja transferida para a conta de depósitos judiciais, 

vinculando-o a este processo, com a intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.INTIME-SE a parte executada da constrição 

realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação no prazo de 

15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex.Caso a parte executada 

não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o necessário, 

intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta 

bancária para a respectiva transferência.Inteligência específica do art. 

854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais do 

art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso.Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso 

seja desbloqueado valor ínfimo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem 

de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor 

do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 

(cinco) dias. Aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos 

autos, e avalie-se. Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, 

sobretudo à credora se pretende adjudicação ou indicando desde logo a 

forma de alienação. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais 

reclamado, aos demais atos de alienação pela forma 

indicada.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 76502 Nr: 4944-13.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADECENTER - N L INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MÓVEIS LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO L. BERNARDI - 

OAB:7008-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Logo, PROCEDA-SE à pesquisa on line, com ordem de indisponibilidade, 

por meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução, na 

quantia de R$ 3.775,20 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte 

centavos) em nome da executada Madecenter – N L Indústria e Comércio 

de Móveis Ltda., inscrita no CNPJ n.º 05.195.120/0001-05. Se exitoso o 

bloqueio de importância, DETERMINO seja transferida para a conta de 

depósitos judiciais, vinculando-o a este processo, com a intimação das 

partes. Se penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos 

judiciais, para as medidas de mister. INTIME-SE a parte executada da 

constrição realizada nos autos, para que querendo ofereça impugnação 

no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex. Caso a 

parte executada não apresente embargos no prazo legal, certifique-se o 

necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 dias, apresentar 

conta bancária para a respectiva transferência. Inteligência específica do 

art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as orientações operacionais 

do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso. Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso 

seja desbloqueado valor ínfimo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem 

de indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor 

do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 

(cinco) dias. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, 

aos demais atos de alienação pela forma indicada. Não havendo a 

efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, bem como a 

inexistência de bens móveis em nome do executado, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de arquivamento do processo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71042 Nr: 10691-75.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA UNSER LTDA-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP, MELISSA 

SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB: 7.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GUSTAVO 

PINHEIRO POLÔNIO (FALECIDO) - OAB:7186-B

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, apresentar 

demonstrativo analítico do débito devidamente atualizado.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 249528 Nr: 18011-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL, CONSNOP 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, ULISSES VIGANÓ JUNIOR, DENISE 

SALOMONI PALAGI VIGANÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12.687-B, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699, 

LUCA RIZZATTI MANDES - OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351/MT, FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, 

ODALGIR SGARBI JUNIOR - OAB:11130/MT

 Vistos etc.

Ante o retorno da carta de citação dos embargados Consnop Construções 

Civis Ltda, Ulisses Viganó Junior e Denise Salomoni Palagi Viganó, com 

aviso de recebimento (A.R) de p. 281/283 – verso, tendo como motivo de 

devolução “mudou-se”, determino a expedição de Carta Precatória para 

citação dos embargados, no endereço indicado à p. 448.

Assim, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Curitiba/PR, a fim 

de promover a citação dos embargados nos termos da r. decisão de p. 

273/276.

 Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o preparo da Carta Precatória a ser expedida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 114321 Nr: 7024-42.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSNOP CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, 

ULISSES VIGANÓ JUNIOR, DENISE SALOMONI PALAGI VIGANÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 11801, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351/MT, 

FERNANDO TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT, RICARDO WYPYCH - 

OAB:67159

 Vistos etc.

Ante a avaliação do bem penhorado constante à p. 197/198, intime-se as 

partes para manifestarem-se, no prazo de 15 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 170216 Nr: 5289-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FREITAS LORENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JE FILHOS COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença.

Cite-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não 

o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 dias o valor reclamado, a contar 

esse prazo da efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito 

apresentado.

Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da 

lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta 

execução, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo senhor 

meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos especializados, 

hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado avaliador), cujos 

honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, serão arbitrados 

posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e carreados à 

parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser desde logo 

intimada a parte devedora, e desta última também a parte exequente.

 Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se a parte 

exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico anterior.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, hipótese em que 

deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o caso, 

declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor 

de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 85, § 2.º e § 8.º, do 

Código de Processo Civil.

Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, façam os autos 

conclusos para análise do pedido de penhora online, via sistema 

BACENJUD.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131813 Nr: 11029-73.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTH TRANSPOTES LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731, JOSE ANTONIO BIAZÃO BASSO - 

OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARA DE ARRUDA 

OLIVEIRA - OAB:4914-MT, IVO MARCELO SPINOLA - OAB:13731

 " (...). Intime-se a executada para juntar certidão de inteiro teor do 

processo de recuperação judicial, no prazo de 10 (dez) dias. "

Intime-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 295593 Nr: 211-56.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ALVES DA SILVA RIBEIRO, ADEMIR 

RODRIGUES RIBEIRO, ZILMA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - 

OAB:9769/MT, VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA DESIGNAÇÃO 

DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 18/04/2018 ÀS 

13:00HORAS, NOS TERMOS DA R.DECISÃO DE FLS. 712.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001500-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SILVERIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001500-32.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: MARIA APARECIDA SILVERIO Vistos etc. Destarte, verifico 

que a petição inicial não preencheu os requisitos exigidos, eis que ausente 

o preparo da causa. Sendo assim, DETERMINO à parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos comprovantes 

do recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição do presente feito, nos termos dos arts. 290 e 321, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de março de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001365-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001365-20.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 

- ME REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Vistos etc. Ação de 

obrigação de fazer, c/c indenização por danos morais e materiais, com 

pedido de tutela de urgência, para restabelecer limite de crédito rotativo 

nos moldes do contrato n.º B40231884-4. Relatado que celebrou com a 

parte requerida contrato para abertura de crédito rotativo para uso no 
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desempenho de suas atividades comerciais, cujo instrumento possuía 

vencimento em 09/04/2015. No entanto, em março/2017 a requerente foi 

informada pelo banco da necessidade de quitar o contrato para formalizar 

novo instrumento visando manter o limite do seu crédito, cientificado pelo 

gerente de conta tão logo realizasse a quitação do contrato um novo 

crédito seria disponibilizado. Afirmado que após o pagamento a parte 

requerida não honrou sua proposta e não liberou o novo crédito, 

causando-lhe enormes prejuízos financeiros, vez que está pagando juros 

exorbitantes a utilizar o limite de seu cheque especial, sem a alternativa 

antes acenada. Alegado que a parte requerida se negou a reativar a linha 

de crédito pela via administrativa. É o relatório. Decido a pretensão de 

tutela provisória de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito 

é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “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”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida não soam críveis as alegações da parte autora, 

sem aparente probabilidade de sagrar-se vencedora ao final da demanda, 

tendo em vista que não restou demonstrada a “obrigatoriedade” da 

requerida em renovar seu limite de crédito. Demonstrado pela autora 

realmente ter liquidado a cédula de crédito bancário para abertura de novo 

limite de crédito rotativo, através dos documentos apresentados nos ids. 

n.º 11913350 e 11913374. Entretanto a negativa, se de fato existiu, como 

aparentemente sim, de não renová-lo se revela, a priori, opção comercial, 

levando-se em conta os riscos do mercado e do cliente em específico. 

Logo, exsurge possivelmente invasivo substituir a vontade negocial da 

instituição demandada, ainda mais em mera liminar numa tutela de 

urgência, criando uma ingerência que contraria frontalmente os princípios 

do livre mercado, conforme preconizado no art. 1º, inciso IV, da 

Constituição Federal, já que vigora como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil “os valores social do trabalho e da livre 

iniciativa”. Para ilustrar, mesmo na precariedade do exemplo, adiantar a 

tutela de mérito pretendida, invertendo-se os papéis, seria como obrigar o 

autor, na sua realidade fabril, a negociar e vender para alguém que ele, 

com suas razões, não pretende de jeito maneira fazê-lo. A substituição da 

vontade deve guardar coerência material de maneira consistente, a 

evidenciar o direito da providência que a parte adversa resiste indevida ou 

ilicitamente ou mesmo de forma potestativa. Não surge tais circunstâncias 

dos elementos de convicção apresentados. Até existem realmente 

indicativos de que as partes negociaram, com bastante pressão da autora, 

para ter o seu crédito rotativo restabelecido. Porém, por enquanto, não e 

possível aferir se a parte requerida agiu com malícia e contrário a ética 

negocial ao supostamente induzir a autora a liquidar uma dívida, prevenida 

de antemão que não renovaria o crédito pretendido, numa espécie de 

reserva mental, deixando o outro em erro, dolo, estado de perigo ou lesão. 

Portanto, nada demonstrado quanto à probabilidade de sucesso do direito 

alegado, ou seja, a aparência sã da pretensão apresentada, de acordo 

com a primeira parte do art. 300, caput, do CPC. Não há como ser 

concedida a tutela de urgência. Isto posto, hei por bem indeferir o pedido 

de tutela provisória de urgência. Desse modo, seguindo-se o rito 

processual, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de abril de 

2018, às 14:30 horas, a ser conduzida por conciliador designado via do 

CEJUSC. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, e obviamente seus 

procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus 

decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Não havendo o acordo, o prazo de 15 dias para a parte 

acionada se defender contar-se-á da data da referida audiência, 

cientificada desde logo de que a ausência de contestação resultará em 

sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos 

articulados na exordial (CPC, arts. 335/342 e 344). Se alegadas matérias 

mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados documentos com a 

defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 dias. A seguir, 

oportunamente, digam as partes se há outras provas a produzir, 

especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, conclusos. 

Sem óbice evidente, a impedir por enquanto a admissão do pedido, posto 

que nada leva a crer na inveracidade da declaração de hipossuficiência 

apresentada, mas convencendo, por ora, defiro-lhe o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 12 de 

março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004157-78.2017.8.11.0015

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:

MILTON ZAMONER (EXECUTADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 12139127).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003293-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL SIMAO LOPES (REQUERIDO)

 

Ação de Busca e Apreensão nº 1003293-40.2017.8.11.0015. Autora: 

Banco Bradesco Financiamentos S/A. Ré: Izabel Simão Lopes. Reporto-me 

à decisão proferida em 25.4.2017 (Doc. Id. 6662107), que determinou à 

autora complementar a inicial com o comprovante de constituição da 

devedora em mora (D-L 911/69 2º, §2º). Contudo, em 07.8.2017 (Doc. Id. 

9307832), a autora noticiou a composição extrajudicial das partes, 

manifestando-se, ao final, pela desistência da ação, com a conseguinte 

extinção do processo. Na espécie, a ré sequer foi citada, razão pela qual, 

a desistência da ação por parte da autora independe do seu 

consentimento (CPC 485, § 4º, a “contrario sensu”). Posto isso, versando 

a causa sobre direito disponível, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, 

homologo o pedido de desistência formulado pela autora e declaro extinto 

o processo. Custas e taxas judiciais já recolhidas na distribuição da 
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petição inicial (Doc. Id. 5876192). Eventuais despesas processuais 

remanescentes pela autora (CPC 90, “caput”). P. R. I. C. Sinop/MT, 20 de 

fevereiro de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013093-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR TEROLTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSANI ELIANE STREY SCHARNETZKI (RÉU)

JORGE SCHARNETZKI (RÉU)

 

Processo nº 1013093-92.2017.8.11.0015. Autor: Altair Terolti. Réus: Jorge 

Scharnetzki e Rossani Eliane Strey Scharnetzki. Trata-se de ação de 

despejo ajuizada em 29.11.2017 através do sistema informatizado “PJe”, 

por Altair Terolti em face de Jorge Scharnetzki e Rossani Eliane Strey 

Scharnetzki, à qual o autor atribui o valor de R$ 15.074,68 (quinze mil e 

setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), porém, alegando não 

ter condições econômicas de efetuar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciaria 

gratuita. De início, compulsando os autos, constata-se que o valor 

atribuído à causa está equivocado, pois não corresponde à pretensão 

econômica visada pelo autor com o ajuizamento da presente ação. 

Conforme disposto no art. 292, VI, do CPC, o valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será, na ação em que há cumulação 

de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 

Na espécie, o autor cumulou pedidos de despejo (R$ 7.800,00 – art. 58, III, 

da Lei nº 8.245/1991) e cobrança de alugueis atrasados (R$ 5.074,68), 

requerendo, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por 

dano moral (R$ 10.000,00). Assim, constata-se que a pretensão 

econômica visada pelo autor com o ajuizamento da ação corresponde ao 

total de R$ 22.874,68 (vinte e dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e 

sessenta e oito centavos), montante esse equivalente ao valor que deve 

ser atribuído à causa. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, 

em que pesem as razões esposadas pelo autor, a simples declaração 

formal de que não possui condições de pagar as custas processuais não 

é absoluta, podendo ser relativizada diante do caso concreto (nesse 

sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe 

Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar 

o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que o pedido do autor foi 

embasado apenas em singela declaração de hipossuficiência financeira 

(Doc. Id. 0901774), não havendo nos autos documento que comprovem a 

sua real situação econômica e/ou atual rendimento mensal. Além disso, 

embora o autor tenha requerido o despejo liminar dos réus, deixou de 

prestar caução no valor equivalente a três meses de aluguel, conforme 

dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/1991 e, ainda, não apresentou cópia 

atualizada da matrícula do imóvel urbano (casa) objeto da ação, 

documento esse, in casu, imprescindível para análise dos pedidos 

formulados na inicial. Diante de todo o exposto, em observância ao 

disposto nos arts. 292, VI e § 3º, do CPC c.c. 58, III, da Lei nº 8.245/1991, 

de ofício, corrijo o valor atribuído à causa (R$ 15.074,68) para R$ 

22.874,68 (vinte e dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta 

e oito centavos), com as devidas retificações junto ao sistema 

informatizado “PJe”. Outrossim, com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da 

CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC, 59, § 1º, 

da Lei nº 8.245/1991, e em observância às orientações da CGJ (ofícios 

circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, por não estar 

comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 

(quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de recolhimento 

das custas e taxas processuais, do depósito judicial de caução no valor 

equivalente a 03 (três) alugueis e cópia atualizada da matrícula do imóvel 

urbano (casa) objeto da ação. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 05 de 

março de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003351-77.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JOSE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA FERREIRA ARAUJO GOUVEIA OAB - MT0012930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1003351-77.2016.8.11.0015. Autor: Agnaldo Santana. Réu: 

Levi de Almeida. Reporto-me à decisão proferida em 07.3.2017 (Doc. Id. 

5019578), que corrigiu o valor atribuído à causa (R$ 600.000,00) para R$ 

2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), determinando ao 

autor, em 05 (cinco) dias, apresentar o comprovante de recolhimento das 

custas e taxas processuais complementares. Em 10.4.2017 (Doc. Id. 

6036694), o autor requereu “seja considerado o valor anteriormente pago 

das guias judiciais e irá juntar o complemento das guias que se fazem 

necessárias para que o processo seja dado o prosseguimento com o 

objetivo do despejo do réu que se encontra inadimplente com as 

respectivas prestações” [sic, Doc. Id. 6036694]. Contudo, após longo 

período de inércia, em 23.01.2018 (Doc. Id. 11438637), o autor 

manifestou-se pela extinção do processo, aduzindo que “visto que já 

achava que este processo já estava arquivado, uma vez que desde o dia 

07/03/2018 esta Secretária, não juntou e nem sequer mexeu no referido 

processo, não tendo nenhuma decisão a respeito, a última decisão foi 

para que se juntasse as guias de recolhimento das custas, aos quais não 

foi juntada, uma vez que a autora não concordou com o valor do referido 

processo e não pagou, as devidas guias processuais” e “como não 

houve, o recolhimento das guias, e nem nenhuma movimentação do 

referido processo, o processo já deveria ter sido arquivado 

automaticamente, não sendo um erro da autora e sim da própria 

secretária” [sic, Doc. Id. 11438637], reiterando o pedido de desistência em 

07.3.2018 (Doc. Id. 12080919). É a síntese necessária. Decido. De início, 

oportuno salientar a temeridade da postura adotada pelo autor, que, ao 

invés de lançar mão das medidas judiciais cabíveis para manifestar sua 

irresignação contra decisão proferida em 07.3.2017 (Doc. Id. 5019578), ou 

manifestar-se pela desistência da ação, simplesmente abandonou o 

processo e propôs outra demanda idêntica a esta, visando a distribuição 

daquela ação perante outro juízo, “por achar que pela movimentação do 

processo se manter inerte, haveria o arquivamento” [sic, Doc. Id. 

11438637], em total afronta ao princípio do juiz natural, da boa-fé 

processual e ao disposto nos arts. 5º, 43 e 59 do CPC. Outrossim, o 

processo permaneceu quase 01 (um) ano aguardando providência que 

incumbia ao autor (o qual, em 10.4.2017, Doc. Id. 6036694, manifestou-se 

no sentido de que “irá juntar o complemento das guias que se fazem 

necessárias para que o processo seja dado o prosseguimento com o 

objetivo do despejo do réu que se encontra inadimplente com as 

respectivas prestações” – sic), não havendo outra causa para a demora 

no trâmite processual (e, inclusive, sua extinção) senão a letargia oriunda 

do próprio Agnaldo José Santana. Sem embargo disso, na espécie, o réu 

ainda não foi citado, razão pela qual o pedido de desistência da ação pelo 

autor independe do seu consentimento (CPC 485, § 4º, a “contrario 

sensu”). Ademais, não se tratando de processo que tramita sob o palio da 

assistência judiciária gratuita, as custas e taxas processuais 

consubstanciam pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (nesse sentido, TJMT: AgR nº 12.360/2014, Relator: 

Desembargador Guiomar Teodoro Borges, 2ª Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, j. 06.3.2014, p. 12.3.2014) e a sua ausência 

enseja a extinção da ação (CPC 485, IV). Diante de todo o exposto, com 

fundamento no art. 485, IV e VIII, do CPC, homologo o pedido de 

desistência formulado pelo autor em 23.01.2018 (Doc. Id. 11438637) e 

declaro extinto o processo. Em observância aos princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade (art. 8º do CPC), considerando o valor 

atribuído à causa e o montante já recolhido pelo autor, deixo de condena-lo 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao recolhimento das 

custas e taxas judiciais complementares, bem como de eventuais 

despesas processuais remanescentes. P. R. I. C. Sinop/MT, 07 de março 

de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005580-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo o advogado do requerente para, no prazo de 

05 dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 513,94 (quinhentos e 

treze reais e noventa e quatro centavos), referentes a custas e taxas 

judiciais, conforme cálculo juntado aos autos (ID 12154533), para tanto as 

guias podem ser retiradas no site do TJMT – Emissão de Guias Online, 

para posterior arquivamento dos autos, sob pena de ficar constando a 

margem da distribuição a pendência de custas para posterior bloqueio de 

eventuais pedidos de certidões.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005793-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROGNER BRITO NASCIMENTO (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)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo o advogado do requerente para, no prazo de 

05 dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 506,79 (quinhentos e 

seis reais e setenta e nove centavos), referentes a custas e taxas 

judiciais, conforme cálculo juntado aos autos (ID 12154658), para tanto as 

guias podem ser retiradas no site do TJMT – Emissão de Guias Online, 

para posterior arquivamento dos autos, sob pena de ficar constando a 

margem da distribuição a pendência de custas para posterior bloqueio de 

eventuais pedidos de certidões.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006311-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS DIEL (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)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo o advogado do requerente para, no prazo de 

05 dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 506,79 (quinhentos e 

seis reais e setenta e nove centavos), referentes a custas e taxas 

judiciais, conforme cálculo juntado aos autos (ID 12154916), para tanto as 

guias podem ser retiradas no site do TJMT – Emissão de Guias Online, 

para posterior arquivamento dos autos, sob pena de ficar constando a 

margem da distribuição a pendência de custas para posterior bloqueio de 

eventuais pedidos de certidões.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012396-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. M. ALVES & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de direito 

sobre a devolução da(s) correspondência(s) de intimação pelo(s) 

motivo(s) “Não procurado” (Id 12170607).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005907-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONI FATIMA SEIBERT MEDEIROS (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)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo o advogado do requerente para, no prazo de 

05 dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 506,79 (quinhentos e 

seis reais e setenta e nove centavos), referentes a custas e taxas 

judiciais, conforme cálculo juntado aos autos (ID 12154979), para tanto as 

guias podem ser retiradas no site do TJMT – Emissão de Guias Online, 

para posterior arquivamento dos autos, sob pena de ficar constando a 

margem da distribuição a pendência de custas para posterior bloqueio de 

eventuais pedidos de certidões.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006167-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAUBER SACHETTI DE SOUSA (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)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que intimo o advogado do requerente para, no prazo de 

05 dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 506,79 (quinhentos e 

seis reais e setenta e nove centavos), referentes a custas e taxas 

judiciais, conforme cálculo juntado aos autos (ID 12155158), para tanto as 

guias podem ser retiradas no site do TJMT – Emissão de Guias Online, 

para posterior arquivamento dos autos, sob pena de ficar constando a 

margem da distribuição a pendência de custas para posterior bloqueio de 

eventuais pedidos de certidões.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1011564-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0005465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE GRISA (RÉU)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que o(s) requerido(s), citado via Oficial de Justiça dos 

termos da presente ação, conforme certidão constante no documento ID 

10536637, contudo, decorrido o prazo, não apresentou defesa nos autos. 

Assim, 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005462-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS COIMBRA CHARAO FILHO OAB - RS76310 (ADVOGADO)

JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA OAB - RS0009724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COB MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDA CLAUDIA CABRAL MAY (EXECUTADO)

 

Certifico, ante a manifestação juntada aos autos no documento ID 

12086750, considerando que no endereço informado o serviço de entrega 

residencial de correspondências não é atendido pelos Correios, 

autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, intimo o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo 

legal, proceder ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a importância ser recolhida por meio de guia disponibilizada no portal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), nos 

termos do Prov. n. 07/2017-CGJ e juntar aos autos a guia e comprovante 

de pagamento, para posterior expedição do mandado.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 120330 Nr: 12605-38.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FREITAS LORENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DE CARVALHO MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLY ALBERTO HEITMANN 

NETO - OAB:20763/O

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que foi expedido nestes autos o alvará 

n.385286-5/2018, em favor do requerido, enviado eletronicamente ao setor 

de Depósitos Judiciais do TJMT, devendo a parte interessada acompanhar 

o pagamento pelo site do TJMT - depósitos judiciais - consulta pública de 

alvarás.

CERTIFICO, por fim, considerando o decurso do prazo sem qualquer 

manifestação das partes acerda da decisão de f. 83, INTIMO o requerente 

para, em 05 dias, promover o andamento do feito, no termos da decisão de 

f. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 236445 Nr: 9722-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Garcia Bruscagin - 

OAB:20665/O, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, 

SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 24.10.2017 (f. 51), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Considerando que os autos vieram conclusos em 25.9.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em 06.02.2017 (f. 40) foi determinado à 

exequente apresentar termo de acordo celebrado com o executado, 

constando o prazo concedido para cumprimento da obrigação, de forma a 

justificar a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC, sob 

pena de extinção.

 Não obstante, em 18.4.2017 (fls. 45/48) a exequente, limitou-se a informar 

que “o executado quitou as parcelas em atraso com o exequente, ficando 

o mesmo a cumprir o restante das parcelas do contrato, que, por ora, vem 

cumprindo com o acordado”, requerendo a intimação do executado para 

que se manifeste acerca da suspensão requerida e, caso o devedor não 

se manifeste, “requer ainda, a suspensão do processo até o devido 

cumprimento do contrato, ora executado” [sic], que ocorrerá se não 

houver novos aditivos, em 08.01.2024.

 Nessa situação, considerando que a exequente não apresentou termo de 

acordo, indefiro o pedido de suspensão do processo pelos motivos já 

mencionados na decisão proferida em 06.02.2017 (f. 40).

 Outrossim, a exequente informou, novamente, que a obrigação vem 

sendo cumprida extrajudicialmente pelo executado, restando 

caracterizada a carência superveniente da ação pela perda do objeto.

Diante disso, caracterizada a ausência de interesse processual da 

credora, declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Custas recolhidas com a inicial (fls. 27/28), arcando a exequente com 

eventuais despesas processuais remanescentes.

Considerando que o réu sequer apresentou resposta, deixo de condenar 

a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

 P.R.I.C.

Sinop/MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 173969 Nr: 9276-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAS CENTER ACABAMENTOS DE 

INTERIORES LTDA - ME, ADELAR CLEITON ZANELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 119), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Considerando que os autos vieram conclusos em 22.9.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 

07.02.2017 (f. 93), com relação à citação dos executados e, caso 

infrutífera, a nomeação de curador especial, devendo a exequente, em 05 

(cinco) dias, promover os atos e diligências que lhe incumbem, conforme 

já determinado na decisão susomencionada.

 Indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pela exequente 

em 06.9.2017 (fls. 116/118), pelos mesmos motivos da decisão proferida 

em 30.5.2017 (f. 113).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 272052 Nr: 11104-05.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEMIRTO JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que, a parte autora devidamente intimada, pela imprensa 

oficial (f.47), pessoalmente por carta de intimação (f.50), deixou decorrer 

o prazo “in albis”, quietando-se inerte, razão pela qual encaminho os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 120007 Nr: 12168-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INERI FLORI NARDINO, CIRLEI BRAZ NARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA DA SILVA - 

OAB:10.235-MT, MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:6179-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que REITERO a INTIMAÇÃO do advogado(a) 

do(a) EXECUTADO(A) para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste 

e requeira o que entender de direito acerca da petição do exequente de 

fls. 214/216.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 258913 Nr: 3044-43.2016.811.0015

 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: MARINEZ PFEIFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIGIA PREVIDELLI RABELO - 

OAB:MT/15.252-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que as partes foram deviamente intimadas, 

contatando-se pela publicação via DJE, contida nos autos, contudo, NÃO 

compareceream para realização da perícia agendada para esta data, 

conforme informações do perito judicial nomeado nos autos doutor João 

Leopoldo Baçan. Em razão disso, concomitantemente, INTIMO as partes 

para, em 05 dias, manifestarem-se nos autos requerendo o que 

entenderem de direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 214675 Nr: 14689-36.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Roberto Goes - 

OAB:20980/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, e nos termos da decisão de f. 86, que INTIMO 

o(a) advogado(a) do(a) executado(a) para que se manifeste e requeira o 

que entender de direito, especialmente para que a parte executada 

promova o pagamento do débito no valor atualizado até janeiro/2018, de 

R$ 25.094,39 (vinte e cinco mil, noventa e quatro reais, trinta e nove 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, § 1º, do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 207618 Nr: 9117-02.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN CARLOS SCHILES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IREMAR ANDRADE DA SILVA, IREMAR 

ANDRADE DA SILVA - ME, LUIZ CARLOS ANDRADE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito acerca da petição dos requridos de f. 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 204669 Nr: 6727-59.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACILITA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941, LUANA 

AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito para o regular prosseguimento do feito, tendo em vista 

que se passaram mais de 60 (sessenta) dias da última manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 317866 Nr: 1568-96.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO BARROS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 318423 Nr: 1950-89.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA LOPES LOURENÇO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que, intimo o(a) advogado(a) do autor(a) para que no 

prazo de 05 (cinco) dias proceda o recolhimento da GUIA de diligência do 

Oficial de Justiça, sendo que a referida GUIA encontra-se disponível no 

site do TJ/MT, após, juntar aos autos o comprovante de pagamento para 

posterior cumprimento da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 191152 Nr: 12777-38.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que as partes foram deviamente intimadas, 

contatando-se pela publicação via DJE, contida nos autos, contudo, NÃO 

compareceream para realização da perícia agendada para esta data, 

conforme informações do perito judicial nomeado nos autos doutor João 

Leopoldo Baçan. Em razão disso, concomitantemente, INTIMO as partes 

para, em 05 dias, manifestarem-se nos autos requerendo o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 189903 Nr: 11354-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

CRISSIUMAL LTDA, ANDRE CEZAR ALEXANDRE, JOSÉ AFONSO SOUSA 

BRAGA, PAULO ALEXANDRE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 134/135 e 

sobre a devolução das correspondências de f. 136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 273579 Nr: 11985-79.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre a devolução das correspondências de citação 

de f. 32. Caso requeira cumprimento por mandado ou carta precatória, 

deverá, concomitante, recolher a guia de diligência ou preparo extraída do 
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site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 275289 Nr: 13285-76.2016.811.0015

 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: JOÃO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que as partes foram deviamente intimadas, 

contatando-se pela publicação via DJE, contida nos autos, contudo, NÃO 

compareceream para realização da perícia agendada para esta data, 

conforme informações do perito judicial nomeado nos autos doutor João 

Leopoldo Baçan. Em razão disso, concomitantemente, INTIMO as partes 

para, em 05 dias, manifestarem-se nos autos requerendo o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 90624 Nr: 7976-89.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAUDE BUCHHOLZ, HELIANDRE SCARIOT 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito, especialmente para que efetue o recolhimento da guia 

de diligência de oficial de justiça para o cumprimento do mandado de 

penhora dos aluguéis (decisão de f. 164), devendo extrair a referida guia 

no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 270526 Nr: 10111-59.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE SANTOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT - 8506-

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que as partes foram deviamente intimadas, 

contatando-se pela publicação via DJE, contida nos autos, contudo, NÃO 

compareceream para realização da perícia agendada para esta data, 

conforme informações do perito judicial nomeado nos autos doutor João 

Leopoldo Baçan. Em razão disso, concomitantemente, INTIMO as partes 

para, em 05 dias, manifestarem-se nos autos requerendo o que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 251378 Nr: 19007-28.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, em que pese a petição do autor com pedido 

de citação por edital (f. 60), conforme determinação do MM. Juiz; a citação 

por edital somente será realizada após esgotados todos os meios contidos 

no CPC. Assim, considerando a devolução da carta “Ausente” (f. 55), 

INTIMO o(a) advogado(a) do AUTOR(A) para que no prazo de 05 (cinco) 

dias proceder o recolhimento da GUIA de diligência do Oficial de Justiça, 

para expedição de mandado, sendo que a referida GUIA encontra-se 

disponível no site do TJ/MT, após, juntar aos autos o comprovante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 270531 Nr: 10116-81.2016.811.0015

 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: FERNANDO DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que as partes foram deviamente intimadas, 

contatando-se pela publicação via DJE, contida nos autos, contudo, NÃO 

compareceream para realização da perícia agendada para esta data, 

conforme informações do perito judicial nomeado nos autos doutor João 

Leopoldo Baçan. Em razão disso, concomitantemente, INTIMO as partes 

para, em 05 dias, manifestarem-se nos autos requerendo o que 

entenderem de direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006037-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU COAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Numero do Processo: 1006037-08.2017.8.11.0015 

EXEQUENTE: JOAO PAULO CURIA PEREIRA EXECUTADO: NEREU COAN 

Vistos, etc... Nos termos do art. 855, I do CPC, determino que se expeça a 

competente Carta Precatória para a Comarca de Cláudia, com a finalidade 

de intimar o Sr. Cleiton Sokolovski para que traga aos autos o contrato de 

arrendamento celebrado com o executado no prazo de cinco dias, bem 

como para que deposite em juízo o valor do arrendamento do imóvel 

matriculado sob o nº 4.827 do CRI de Cláudia, nas datas de seus 

vencimentos, até o crédito perseguido pelo exequente, sob pena de 

responder pelos danos a que vier dar causa. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 

8 de março de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004717-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CANDIDO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA APARECIDA DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1004717-20.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

VALDIR CANDIDO DA SILVEIRA EXECUTADO: JOSEFA APARECIDA DA 

CRUZ Vistos, etc... Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

ajuizada por Valdir Candido da Silveira contra Josefa Aparecida da Cruz. 

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, ajustando o pagamento em prestações que 

encerram no dia 06/03/2018, e requerendo a homologação do acordo, bem 

como a suspensão do feito, ID. 9847607. Sendo assim, homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 9847607. Por 

fim, considerando que o prazo concedido já expirou, intime-se o 

Exequente para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de o seu silêncio ser interpretado como adimplemento da dívida, com a 

consequente extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009073-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMERICO ABEGG (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO)

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SARTORI (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO (TESTEMUNHA)

EDSON HILARIS DAMACENO (TESTEMUNHA)

EURIPEDES DOMINGOS DAMACENO (TESTEMUNHA)

VIVIANE RODRIGUES DE LIMA E SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1009073-58.2017.8.11.0015 DEPRECANTE: 

NELSON AMERICO ABEGG DEPRECADO: JOSE CARLOS SARTORI Vistos, 

etc... Designo audiência para o dia 06/06/2018 às 13:30 horas, com o 

objetivo de inquirir as testemunhas Viviane Rodrigues de Lima e Silva, 

Edson Hilaris Damaceno, Euripedes Domingos Damaceno, devendo elas 

serem intimadas conforme o art. 455, § 4º, I, do CPC. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as 

nossas homenagens. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009073-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON AMERICO ABEGG (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO)

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SARTORI (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDMUNDO DA COSTA MARQUES FILHO (TESTEMUNHA)

EDSON HILARIS DAMACENO (TESTEMUNHA)

EURIPEDES DOMINGOS DAMACENO (TESTEMUNHA)

VIVIANE RODRIGUES DE LIMA E SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1009073-58.2017.8.11.0015 DEPRECANTE: 

NELSON AMERICO ABEGG DEPRECADO: JOSE CARLOS SARTORI Vistos, 

etc... Designo audiência para o dia 06/06/2018 às 13:30 horas, com o 

objetivo de inquirir as testemunhas Viviane Rodrigues de Lima e Silva, 

Edson Hilaris Damaceno, Euripedes Domingos Damaceno, devendo elas 

serem intimadas conforme o art. 455, § 4º, I, do CPC. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as 

nossas homenagens. Às providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 123519 Nr: 2728-40.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA AKEMI YOSHIZAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PABLO JUSTINO 

PEIXOTO - OAB:136257/RJ, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Vistos, etc...

Intime-se a executada para que cumpra o disposto na sentença 

exequenda, no prazo de 15 dias, na forma como requerida às fls. 296/298, 

sob pena de aplicação da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% 

sobre o valor da condenação, art. 523, § 1º do CPC.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, art. 

523, § 3º do CPC.

Observe o executado o disposto no art. 525 e seguintes do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 205368 Nr: 7268-92.2014.811.0015

 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: ELIANE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Vistos, etc...

Por petição de fls. 127, a Requerida informou que não possui interesse na 

realização de audiência de conciliação.

Desta forma, cancelo a referida audiência, e considerando a 

desnecessidade de produção de outras provas, com fundamento no art. 

355, I do CPC, determino que me façam os autos cls. para prolação da 

sentença de mérito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172503 Nr: 7572-62.2012.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. ASSESSORIA DE CRÉDITO LTDA - 

CREDFORTE, BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos, etc...

 Cientifiquem-se as partes do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Após, arquive-se com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103343 Nr: 10346-07.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CAPITANI

 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: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos, etc...

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o executado não possui bens passiveis de penhora.

Deste modo, cumpra-se a decisão de fls. 153.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 70377 Nr: 9987-62.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - 

OAB:8379/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 Vistos, etc...

Intime-se a executada para que cumpra o disposto na sentença proferida 

nestes autos, fls. 176/185, na forma como requerida às fls. 372, sob pena 

de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários de segunda fase.

Fica a devedora advertida de que transcorrido o prazo acima fixado sem o 

adimplemento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para a 

apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação, art. 525 do CPC.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se o Exequente para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 249617 Nr: 18047-72.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 122, oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder pericia 

médica junto ao autor, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo.

 Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é 

portador de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade?

 O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame.

 Fica o autor advertido de que deverá comparecer no referido órgão com 

os documentos e exames que possuir.

 Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.

 Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, 

façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação.

Não havendo acordo, façam-me os autos cls. para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 155907 Nr: 3057-18.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO TAVARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra o disposto na sentença proferida 

nestes autos, fls. 78/85, na forma como requerida às fls. 98/99, sob pena 

de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários de segunda fase.

Fica o devedor advertido de que transcorrido o prazo acima fixado sem o 

adimplemento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para a 

apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação, art. 525 do CPC.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se o Exequente para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150022 Nr: 11153-56.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON JOSÉ RUVIARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 119, intimando-se 

pessoalmente o exequente.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pelo Exequente, ficando sua cobrança condicionada ao disposto 

no artigo 98, § 3º do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227004 Nr: 3885-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOPEÇAS RETÍFICA DE MOTORES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 

R. A. LAVRATTI CORREA - COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello
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 Cod. Proc.: 109495 Nr: 1814-10.2009.811.0015

 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: DARCI ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ MORAES DE 

PAULA E SILVA - OAB:SP/123.405, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676-MT

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, verifico que o Autor foi condenado ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, fls. 206, 

contudo, ficou suspensa a sua exigibilidade, tendo em vista que o Autor 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, fls. 57.

Ademais, dispõe o art. 98, § 3o do CPC:

“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.”

Deste modo, e considerando que a Ré não demostrou que deixou de 

existir a situação de insuficiência do Autor, fls. 210, determino o 

arquivamento dos presentes autos com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 216341 Nr: 15899-25.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL KOBELINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:OAB/MT 17.556-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc...

Intime-se o Autor para que, no prazo de cinco dias, se manifeste sobre a 

petição de fls. 92.

Com a manifestação, façam-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 155656 Nr: 2895-23.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE SOUZA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A/MT

 Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra o disposto na sentença proferida 

nestes autos, fls. 81/86, na forma como requerida às fls. 153, sob pena de 

aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários de segunda fase.

Fica o devedor advertido de que transcorrido o prazo acima fixado sem o 

adimplemento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para a 

apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação, art. 525 do CPC.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se o Exequente para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 235127 Nr: 8775-54.2015.811.0015

 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: DEVANIR APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 218, oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder pericia 

médica junto ao autor, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo.

 Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é 

portador de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade?

 O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame.

 Fica o autor advertido de que deverá comparecer no referido órgão com 

os documentos e exames que possuir.

 Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.

 Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, 

façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação.

Não havendo acordo, façam-me os autos cls. para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 240265 Nr: 12154-03.2015.811.0015

 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: JEDERSON DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Vistos, etc...

Defiro o pedido de fls. 136, oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do 

seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, 

nesta cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder pericia 

médica junto ao autor, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo.

 Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - O autor/beneficiário é 

portador de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o 

grau de incapacidade?

 O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame.

 Fica o autor advertido de que deverá comparecer no referido órgão com 

os documentos e exames que possuir.

 Faça acompanhar do Ofício, cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram.

 Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, 

façam-me os autos cls. para designar audiência de conciliação.

Não havendo acordo, façam-me os autos cls. para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 196439 Nr: 18182-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando que a Exequente é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, fls. 28, fica a cobrança das custas processuais subordinada ao 

disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128765 Nr: 7980-24.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO WALTEVAN SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra o disposto na sentença proferida 

nestes autos, fls. 95/104, na forma como requerida às fls. 117/118, sob 

pena de aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários de segunda fase.

Fica o devedor advertido de que transcorrido o prazo acima fixado sem o 

adimplemento da obrigação, inicia-se o prazo de 15 dias para a 

apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação, art. 525 do CPC.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se o Exequente para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128789 Nr: 8004-52.2010.811.0015

 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: DIGITAL CELULAR LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - 

OAB:2221-A-DF

 Vistos, etc.

Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para a retificação do polo 

ativo, eis que a Digital Celular Ltda – ME cedeu seu crédito para a Srª 

Dirciane Joner, fls. 588/589.

Após, intime-se a exequente para que refaça os seus cálculos, iniciando 

com os honorários, pois a sentença foi clara em estabelecer que somente 

40% de R$ 6.000,00 são devidos à empresa autora, o que corresponde a 

R$ 2.400,00, que deverá ser corrigido desde a data da prolação da 

sentença e mais juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença.

Também não há que se falar em honorários contratuais, eis que não foi 

matéria abordada na ação.

Concedo o prazo de 10 dias para que a exequente refaça os cálculos, 

sob pena de remessa dos autos à contadoria deste juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 240956 Nr: 12563-76.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MOMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538/MT, LUIZ 

GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial 

solicitado pela parte Autora às fls. 72, mediante cópia e termo nos autos.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 79172 Nr: 7520-76.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAIMLER CHRYSLER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Encaminhem-se os autos ao cartório distribuidor para a substituição e 

inclusão da Exequente Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios não Padronizados no polo ativo da presente ação.

Após, intime-se a Exequente para que dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o 

representante legal da Exequente, consignando as mesmas advertências.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121155 Nr: 332-90.2010.811.0015

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI OLIVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação a advogada do Requerente Dra. MARIA LUCILIA 

GOMES para que no prazo de 5 (cinco) dias requeira a conversão da 

ação de busca e apreensão em ação de execução, sob pena de extinção, 

bem como efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder a complementação da diligência realizada, sendo três diligências 

urbanas, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia de complementação de diligência – adicionar o 

número do processo – cidade e gerar a guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior repasse ao Oficial de Justiça, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ.

Sinop, 8 de março de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 116365 Nr: 8758-28.2009.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: PATRICK BUENO GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, GILBERTO ROMANO DE PAULA - OAB:OAB/MT 12.421 B, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206-OAB/SP

 Intimar a advogada do Banco/Réu Dr.ª MARIA LUCILIA GOMES para que, 

no prazo de 5 dias, traga aos autos os contratos de números 0178482 e 

0178639, celebrados com o Autor da presente ação, bem como seus 

respectivos aditivos, sob pena de se admitir como verdadeiros os fatos 

que, por meio do documento, a parte pretendia provar, salvo os casos 

previstos nos incisos do art. 404 do C.P.C., visto que já decorreu e muito o 

prazo solicitado nos autos.

Sinop, 8 de março de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 188884 Nr: 10187-88.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIQUETES ALTO DA GLÓRIA LTDA., ODILIO 

LUIZ DEVES, DANIEL BRIANEZI, VERENE LUCIA HOLZ DEVES, DULCI 

TEREZINHA MARIUSSI BRIANEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor Dr.ªs LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS e 

ou FABIULA MULLER KOENIG para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo a citação por edital, sob pena de 

extinção por abandono da causa.

Intimar ainda a Dr.ª FABIULA MULLER KOENIG para que regularize sua 

representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração 

e ou substabelecimento.

Sinop, 8 de março de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 177674 Nr: 13488-77.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA 

para que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos quanto a petição 

e guia de depósito de fls. 191/195 dos autos.

Sinop, 8 de março de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

 Gestora Judicial

Decisão

Decisão 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)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001641-22.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COLONIZADORA SINOP S A EXECUTADO: NAYARA CAROLINA DE 

SOUZA Vistos, etc... Intime-se a Exequente para que no prazo de cinco 

dias se manifeste sobre a petição de ID. 12025817. Considerando que o 

edital foi publicado no dia 28 de fevereiro de 2018, ID. 11978866, e que a 

venda judicial foi marcada para o dia 05.03.2018, no termos do art. 887, § 

1º do CPC, redesigno a venda judicial para o dia 08/05/2018 às 14:00 

horas, data para a realização do primeiro leilão, devendo ser comunicado 

de que se o bem não alcançar lanço superior à importância da avaliação, 

fica designado o dia 17.05.2018, às 14:00 horas, para realização do 

segundo leilão, e a sua alienação pelo maior lanço. Publiquem os editais de 

leilão, art. 887, § 3º, ultima parte, devendo a secretaria cumprir o que 

determina o art. 886 e incisos do C.P.C., e ainda, cientificando-se, se for o 

caso, com pelo mesmo cinco dias de antecedência, aqueles indicados no 

art. 889 do mesmo diploma legal. Intime-se a devedora, na pessoa de seu 

advogado, e na falta deste, pessoalmente, por carta registrada, mandado, 

edital, ou por qualquer outro meio idôneo, do dia, hora e local da alienação 

judicial, art. 889, I, c/c parágrafo único, do CPC. Atualize-se o débito, 

incluindo-se as despesas com os editais pelo menos cinco dias antes da 

data designada para o ato. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186838 Nr: 8047-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO RAGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:42.277/PR

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 38/40

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174618 Nr: 10080-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJAIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD 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:

 Chamo o feito a ordem, uma vez que o banco requerido não foi intimado 

do V. acórdão de fls. 64/72. Destarte, ante a ausência de advogado 

constituído, intime-se pessoalmente.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 115491 Nr: 8281-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & BONICONTRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da sentença às fls. 251, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada BONICONTRO E BONICONTRO LTDA – CNPJ nº 

02.052.269/0001-47, até o limite do crédito exequendo (R$ 172.761,78 – 

cento e setenta e dois mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e 

oito centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79212 Nr: 7568-35.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSÉ STOQUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB-MT 17.196, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação às fls. 105 verso, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada ADRIANO JOSÉ STOQUEIRA, CPF nº 002.029.881.12, até 

o limite do crédito exequendo (R$ 29.823,37 – vinte e nove mil oitocentos e 

vinte e três reais e trinta e sete centavos), o que faço com fulcro no artigo 

854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192882 Nr: 14596-10.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte executada não foi citada, conforme certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 84 e 98, pugnando a parte exequente pelo arresto 

“online” pelo Sistema Bacenjud (fls. 101/102). Nos termos do artigo 830 do 

CPC e conforme entendimento do STJ, é cabível o arresto “online” de 

ativos financeiros quando não citada a parte executada, sendo a citação 

requisito tão somente para conversão do arresto em penhora. A propósito: 

(...) Assim, DEFIRO o pedido de arresto de ativos financeiros em nome da 

parte executada EDSON FERREIRA DA SILVA – CPF nº 861.931.471-87, 

até o limite do crédito exequendo (R$ 31.573,58 – trinta e um mil 

quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos). Confirmado 

o bloqueio, servirá como termo de arresto o protocolo emitido pelo Sistema 

Bacenjud, que deverá ser juntado aos autos, intimando-se a parte 

executada, bem como citando-se, com a advertência de que, não havendo 

pagamento, o arresto será convertido em penhora. Diligencie a Sra. 

Gestora na busca de endereços, através do Sistema de Convênios do 

TJMT e Siel, a fim de proceder com a citação e intimação da parte 

executada. Não sendo encontrados numerários, diga o exequente em 10 

(dez) dias. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177250 Nr: 13035-82.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE TELLES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41.766 OAB/PR, GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:52.997 

OAB/PR, PAULO BIZ FARIA - OAB:75679/PR

 Certifique a Sra. Gestora sobre o decurso do prazo para impugnação à 

penhora.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 112319 Nr: 4848-90.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 Oficie-se ao Juízo Falimentar solicitando informações acerca da fase 

processual da recuperação judicial da executada; bem como se decorreu 

o prazo de blindagem outrora prorrogado.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186622 Nr: 7803-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES LOURENÇO - OAB:14729/MT, 

MÁRCIA ABRAHÃO - OAB:OAB/MT 10.640

 Em consultada ao site do TJMT, verifico que o Agravo de Instrumento foi 

recebido sem atribuição de efeito suspensivo. Assim, certifique se o 

executado efetuou o cumprimento da sentença, conforme determinado às 

fls. 677/678.

Após, intime-se o exequente para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131269 Nr: 10485-85.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO VIEIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de arresto dos imóveis objeto das matrículas nº 46.072 e 

46.073, conforme documentos de fls. 211 e 215v/216. Lavre-se o termo.

Ademais, indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que a citação 

editalícia somente é admitida nas hipóteses estabelecidas no art. 256 do 

CPC. Deste modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas todas 

as possibilidades de obter a localização do endereço dos requeridos.

Desta forma, determino a citação do executado dos termos da ação, bem 

como sua intimação, a de sua esposa e dos credores hipotecários (fls. 

211/212 e 215v/216) do arresto realizado, no endereço constante às fls. 

17, com a advertência de que, não havendo pagamento, o arresto será 

convertido em penhora.

Caso não localizado no aludido endereço, diligencie a Sra. Gestora junto 

ao Apolo, SIEL e demais Sistemas.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 226142 Nr: 3409-34.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALVA DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

EXEQUENTE para em cinco dias informar o atual endereço da requerida, 

bem como efetuar o pagamento da importância de R$ (depende do 

endereço a ser informado) referente diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado de citação, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 127838 Nr: 7052-73.2010.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ALBANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSE CAVALET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Verifico que a executada foi devidamente citada da execução (fls.45), 

entretanto quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 48. Destarte, 

cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC 

estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da 

penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito: (...) Assim, com fulcro no 

artigo 854 do CPC, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 

85) em nome da executada WILSON JOSÉ CAVALET – CPF nº 

554.178.929-04, até o limite do crédito exequendo (R$ 20.734,07 – vinte mil 

setecentos e trinta e quatro reais e sete centavos), o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se 

indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa 

de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis 

ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC. Não sendo encontrados 

numerários para penhora, diga o exequente em 10 (dez) dias. Por fim, com 

fulcro no art. 782, §3º do CPC, oficie-se o Serviço de Proteção ao Crédito 

– SPC e SERASA, a fim de incluir o nome do executado em seus 

cadastros. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129509 Nr: 8724-19.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Morais - 

OAB:71.886, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/ MT 8530-A, 

NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação às fls. 105, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome do 
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executado CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – CNPJ nº 

02.512.077/0001-76, até o limite do crédito exequendo (R$ 142.351,15 – 

cento e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais e quinze 

centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 31075 Nr: 1718-05.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA FERRAZ MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:MT 

- 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A, RIVELINO SKURA - OAB:29742/PR

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação às fls. 179, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros fls. 184 em 

nome da parte executada JOSÉ CARLOS BARBOSA – CPF 

464.388.159-34, até o limite do crédito exequendo (R$ 12.369,13 – doze 

mil reais e trezentos e sessenta e nove reais e treze centavos), o que 

faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 300075 Nr: 8480-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & BONICONTRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 04/09.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 194274 Nr: 16033-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA TOZETE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VALÉRIO JUNIOR - OAB:MT 

17.529, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte executada não foi citada, conforme certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 86, pugnando a parte exequente pelo arresto 

“online” pelo Sistema Bacenjud (fls. 90). Nos termos do artigo 830 do CPC 

e conforme entendimento do STJ, é cabível o arresto “online” de ativos 

financeiros quando não citada a parte executada, sendo a citação 

requisito tão somente para conversão do arresto em penhora. A propósito: 

(...) Assim, DEFIRO o pedido de arresto de ativos financeiros em nome da 

parte executada LARISSA TOZETE DOS SANTOS – CPF nº 

046.825.091-36, até o limite do crédito exequendo (R$ 7.653,74 Sete mil 

seiscentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). Confirmado o 

bloqueio, servirá como termo de arresto o protocolo emitido pelo Sistema 

Bacenjud, que deverá ser juntado aos autos, intimando-se a parte 

executada, bem como citando-se, com a advertência de que, não havendo 

pagamento, o arresto será convertido em penhora. Não sendo 

encontrados numerários, diga o exequente em 10 (dez) dias. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 207717 Nr: 9210-62.2014.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR BALESTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - OAB:MT/12.492-B, FERNANDO LOPES 

LOURENÇO - OAB:14729/MT, MÁRCIA ABRAHÃO - OAB:OAB/MT 

10.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:OAB/MT15.326

 Em observância ao artigo 485, § 7º do CPC, reexaminando a questão 

decidida, concluo que não deve ser modificada a sentença recorrida, 

cujos fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho na íntegra, por seus próprios fundamentos.

Desta forma, tendo em vista que o requerido já apresentou contrarrazões 

ao recurso de apelação (fls. 173/186), encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com as devidas anotações.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157676 Nr: 4819-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LEITE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATERIAS E AUTO ELÉTRICA SATURNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA MUNIZ - 

OAB:OAB/MT 20.339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 VISTOS EM CORREIÇÃO, Verifico que a parte devedora foi devidamente 

intimada para o cumprimento da obrigação às fls. 107/108, mas não pagou 

o débito. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o 

artigo 835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 
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constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: 

(...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada BATERIAS E AUTO ELÉTRICA SATURNO, CNPJ nº 

03.307.028/0001-64, até o limite do crédito exequendo (R$ 9.698,20 – 

nove mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte centavos), o que faço 

com fulcro no artigo 854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e 

tornando-se indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, § 3º, incisos I e 

II do CPC/2015. Não sendo encontrados numerários para penhora, ou 

encontrando, sejam insuficientes para saldar a dívida, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 134. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83920 Nr: 1383-44.2007.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIAL AGRÍCOLA FORTALEZA IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:47664/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO, Verifico que a parte devedora foi devidamente 

citada para o cumprimento da obrigação às fls. 49, mas não pagou o 

débito. Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o 

artigo 835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito: 

(...) Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada JEFERSON FRANÇA, CPF nº 000.965.511-51, até o limite 

do crédito exequendo (R$ 602.268,18 – seiscentos e dois mil duzentos e 

sessenta e oito reais e dezoito centavos), o que faço com fulcro no artigo 

854 do CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se 

indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa 

de seu advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis 

ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015. Não sendo 

encontrados ativos financeiros, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 19313 Nr: 2618-56.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARISMUNDO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 29/33, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada CLARISMUNDO RIBEIRO DA SILVA nº 569.954.901-34, 

até o limite do crédito exequendo (R$ 152.710,28 – cento e cinquenta e 

dois mil setecentos e dez reais e vinte e oito centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 170438 Nr: 5501-87.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

quanto aos valores depositados às fls. 110/113, indicando se há valor 

remanescente, sendo que o silêncio importará na extinção do feito, nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209660 Nr: 10715-88.2014.811.0015

 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: EDMAR SILVA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT 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, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270 OAB/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:MT 8506 - A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 (...) I – DAS PRELIMINARES: (...) Com tais considerações, rejeito as 

preliminares arguidas. DO MÉRITO (...) Destarte, a indenização do Seguro 

Obrigatório por invalidez é devida no valor total de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), resultante do 

seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 70% (anexo da tabela-membro superior) 

x 25% (laudo pericial-leve repercussão). Ocorre que, conforme consta 

dos autos, o requerente recebeu administrativamente o valor de 

R$2.632,50 (dois mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme informado na contestação (fls.69), de modo que não 

há complementação a ser feita. Do mesmo modo, não deve ser acolhida a 

pretensão do requerente, no tocante a incidência da correção monetária a 

partir da edição da MP nº 340/2006, haja vista que a correção monetária 

sobre a indenização devida a título de DPVAT deve incidir a partir da data 

do evento danoso, conforme entendimento pacífico do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: (...) Além disso, a parte autora não demonstrou nos 

autos que o pagamento de indenização, em sede administrativa, se deu 

fora do prazo de trinta dias, previsto no artigo 5º, da Lei 6194/1974, ônus 

este que lhe incumbia. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

(...) Desta feita, não há que se falar em incidência de correção monetária 
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ao pagamento realizado em sede administrativa. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos 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. 60), a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos 

do artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9457 Nr: 113-39.1994.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO TOLEDO, DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, 

AIRTON CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO SARTORI FIGUEIREDO, SULEMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO RODRIGUES - 

OAB:MT-3.526 A

 Diante da notícia do óbito dos exequentes JOVINO TOLEDO e AZÉLIA 

SGUISSARDI TOLEDI (fls. 404/405), intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a qualidade de inventariante de 

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO; bem como, providenciar a certidão de 

óbito do exequente JOVINO TOLEDO, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208874 Nr: 10105-23.2014.811.0015

 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: ZELMANN EMPREENDIMENTOS LTDA, OLAVO 

ZELLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO VOLKWEIS, ERICA MARIA 

VOLKWEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:6.071-A, LIGIA MARIA PREVIDELLI RABELO - OAB:OAB-MT 

15252-B, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:11276/MT, SORAIDE 

CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Código nº 208874Verifico que os requerentes, na impugnação à 

contestação de fls. 88/99, pugnam seja decretada a revelia dos 

requeridos, ante a ausência de conferida ao advogado. Todavia, não 

prospera a alegação, tendo em vista que se trata de vício sanável e que 

foi regularizado pelos requeridos às fls. 107. Não havendo outras 

questões processuais pendentes, sendo as partes legítimas e estando 

devidamente representadas, dou o feito por saneado e fixo os seguintes 

pontos controvertidos: 1- se o valor de R$240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais) foi repassado aos requeridos como “sinal” do contrato 

preliminar de compra e venda do imóvel ou como empréstimo; 2- se os 

requerentes desistiram do negócio de compra e venda por não lhes ser 

mais útil ; 3- se os requeridos exigiram valor maior que o inicialmente 

avençado para a venda do imóvel; 4- a existência e montante dos danos 

materiais indenizáveis; 5- a existência e montante dos danos morais.As 

partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015).Defiro a prova oral (depoimento 

pessoal dos requeridos e testemunhal), conforme pleiteada às fls. 104 e 

112.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19/07/2018, às 

14h30min, frisando que o rol de testemunhas deverá ser indicado no 

prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, § 4º, do 

CPC/2015.Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, copia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC/2015).A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, 

CPC/2015).Intimem-se.Sinop/MT, 09 de março de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203903 Nr: 6105-77.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTINA HELENA IBRAHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o acordo juntado às fls. 82/83, é idêntico ao acordo que foi 

homologado às fls. 81.

Assim, pagas as custas, conforme sentença de fls. 81, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 264877 Nr: 6452-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO ILTOL ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em dez dias manifestar sobre certidão de 

óbito de fl. 66.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 90190 Nr: 7528-19.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Oficie-se ao Juízo Falimentar solicitando informações acerca da fase 

processual da recuperação judicial da executada; bem como se decorreu 

o prazo de blindagem outrora prorrogado.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 231143 Nr: 6319-34.2015.811.0015

 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: PATRICIA EUGENIA VALENTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON MEMÓRIA RAMOS - 

OAB:16953-MT, LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 133/134. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 
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Débito movida por PATRÍCIA EUGENIA VALENTIM em face de BANCO PAN 

S.A.

Sem custas, nos termos do art. 90, §3º do CPC.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 61477 Nr: 1186-60.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES, MARA 

APARECIDA DELFINO PEREIRA, CLEUBER MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES do inteiro teor do ofício de fl. 266, comunicando 

designação de leilões para os dias 04/04/2018, a partir das 13 horas e o 

dia 11/4/2018, a partir das 13 horas, nos autos de código 116456.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 265828 Nr: 6969-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, JOSEMAR COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o endereço informado às fls. 56v, trata-se de zona 

rural, determino a expedição de Carta Precatória para a comarca de 

Marcelândia/MT a fim de citar o executado Josemar Cocatto, nos termos 

da decisão de fls. 30/31.

Ademais, com relação ao pedido de fls. 56, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha com o cálculo do 

valor atualizado do débito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 99211 Nr: 6223-63.2008.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10319/MT, NOELI ALBERTI - 

OAB:MT/4.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Intime-se o exequente para se manifestar quanto às petições de fls. 

302/308 e 310 e documentos de fls. 311/322, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202342 Nr: 4788-44.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONE VALENTIM POSSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da correspondência de fls. 232, com a informação 

“ausente”, cite-se o requerido por mandado, para os termos da ação. 

Conste que o prazo de contestação é de 15 (quinze) dias, observando as 

matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165669 Nr: 507-16.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Considerando que às fls. 91/92, o curador especial nomeado às fls. 76, 

apresentou embargos monitórios, dê vista dos autos a Defensoria Pública 

para que se manifeste quanto a petição de fls. 98.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 316462 Nr: 551-25.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO JOSÉ MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERSON PAULI - OAB:MT - 

13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando cópia integral da petição inicial e 

da contestação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 263789 Nr: 5854-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS PELISSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MINHOTO - OAB:177.277/SP, FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 - SP, 

ORIVAL GRAHL - OAB:6266/SC

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

quanto aos valores depositados às fls. 688/689, sob pena de extinção nos 

termos do art. 924, II, do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 18890 Nr: 2247-92.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CONMAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisiane de Castro Moura - 

OAB:18986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Ante o pedido de fls. 230/233, diligencie-se na busca de endereço da 

devedora. Após, expeça-se mandado de penhora (fls. 231, item “a”).

Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 26097 Nr: 4247-31.2002.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRGDM, AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:MT-4.822-A, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, FABÍOLA PASINI - OAB:5.033-MT, VASCO RIBEIRO 

GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:MT 3.665-A

 Defiro os pedidos de fls. 805. Intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar planilha com o cálculo do valor atualizado do 

débito.

Após, intime-se o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos 

valores, ou, se for o caso, apresentar certidão negativa de propriedade, 

sob pena de incidir a multa do art. 774 do CPC.

Por fim, com fulcro no art. 782, §3º do CPC, oficie-se o Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de incluir o nome dos 

executados em seus cadastros.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 80967 Nr: 9284-97.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U. VIGANÓ JUNIOR CONSTRUTORA ME, 

DENISE SALOMONI PALAGI VIGANÓ, ULISSES VIGANÓ JUNIOR

 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: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, Clarisse Odete Faccio Fronza - OAB:14.928/MT, 

JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA 

- OAB:MT/4.427

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em quinze dias manifestar sobre 

resposta de fls. 238 a 256.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151041 Nr: 12155-61.2010.811.0015

 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): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN DE OLIVEIRA SILVA 

SHILINKERT - OAB:OAB/SP 208322, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, LUCIANO DA SILVA BURATTO - 

OAB:OAB/SP 179235

 INTIMAÇÃO do Dr. ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT, OAB/SP 

208322 E DR. LUCIANO DA SILVA BURATTO, OAB/SP 179235 

(advogados que peticionaram à fl. 158) para regularizarem a 

representação processual, bem como da decisão de fl. 155: "Tendo em 

vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores através do 

sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados ativos 

financeiros, bem como considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, 

do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), intimem-se os executados, na pessoa 

de seu advogado ou, se não o tiver, pessoalmente, da indisponibilidade 

dos ativos financeiros efetuada em 21/11/2017, no valor de R$13.531,24 

(treze mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos). Os 

executados podem se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

do § 3º, do artigo 854, do NCPC, ficando ciente de que, não havendo 

manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

transferindo-se os valores para a conta única do TJ/ MT, vinculada aos 

autos (§ 5º, art. 854, NCPC). Após, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, cumpram-se os comandos remanescentes da 

decisão anterior. Intimem-se." e despacho de fl. 162: "Proceda-se a Sra. 

Gestora com o cadastramento dos peticionários de fls. 158. Após, 

reitere-se a intimação de decisão de fls. 155. Intimem-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172519 Nr: 7781-31.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON WILLIAN PELISSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 162/163.

Intime-se a parte executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, 

prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 252693 Nr: 19693-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CONTINI, GILMAR LUIZ DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EUCLIDES RIBEIRO S 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos Drs. Euclides Ribeiro S. Júnior, OAB/MT 5222, EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA, OAB/MT 7680 E MARCELO GODOY DA CUNHA 

MAGALHÃES, OAB/SP 234123, advogados da Blackpartners Miruna 

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não patronizados, do 

despacho de fl. 71: "Intime-se a requerente BLACKPARTNERS para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar o termo de cessão de crédito 

assinado, sob pena de indeferimento do pedido de fls. 67. Intime-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209658 Nr: 10713-21.2014.811.0015

 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: ROBERTO GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSIVALDO GOMES DA SILVA, USINA 

JACIARA

 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: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 Intimem-se os requeridos a regularizem sua representação processual no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revelia.

Desde logo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/07/2018, às 14:00 horas. Cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três dias da data da 

audiência, copia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC/2015).

A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC/2015).

Intimem-se as partes para comparecerem e prestarem seu depoimento 

pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015).
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 226613 Nr: 3698-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIS CABLOCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 58/60, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código 3698-64.2015.811.0015 – Execução de 

Título Extrajudicial, movido por TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de CLAUDINEIS CABLOCO DA SILVA, até 

a data aprazada para o pagamento da última parcela informado no acordo 

(10/08/2020).

Assim, converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 

53/55. Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Após, expeça-se alvará eletrônico para liberação dos valores bloqueados, 

transferindo o valor vinculado aos autos para a conta indicada às fls. 

59/60, de titularidade da exequente.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9453 Nr: 39-24.1990.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO TOLEDO, AZÉLIA SGUISSARDI TOLEDO, 

AIRTON CELLA, DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO SARTORI FIGUEIREDO, SULEMA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

CELSO CORREA DE OLIVEIRA - OAB:7344-MT, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO RODRIGUES - 

OAB:MT-3.526 A

 Diante da notícia do óbito dos exequentes JOVINO TOLEDO e AZÉLIA 

SGUISSARDI TOLEDI (fls. 404/405), intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a qualidade de inventariante de 

RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 71411 Nr: 173-89.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LINDOYA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO WYPYCH - 

OAB:67159/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Desentranhe-se o pedido e documentos de fls. 979/990, uma vez que o 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser anotado 

no distribuidor. Proceda a Sra. Gestora de acordo com o artigo 1.228 da 

CNGC.

Após, citem-se os sócios da executada, qualificados às fls. 980, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca da instauração do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do 

art. 135, do CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109397 Nr: 1698-04.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:OAB/SP 146.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para em quinze dias manifestar sobre 

resposta de fls. 147 a 179.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 127957 Nr: 7171-34.2010.811.0015

 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: LINDAMARA DA SILVA BUENO ALBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/ MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 Promova-se a sucessão processual, haja vista que foi comprovado o 

óbito do exequente Dr. OVIDIO ILTOL ARALDI (fls. 140) e a qualidade de 

inventariante de DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (fls. 141), no termos 

do art. 110 c/c 690, ambos do CPC. Anote-se na D.R.A..

Ademais, considerando que houve pagamento espontâneo do débito, 

determino a remessa do valor depositado às fls. 133/135, que 

corresponde aos honorários advocatícios, para o processo de inventário 

nº 1006499-62.2017.8.11.0015, que tramita na 5ª Vara Cível desta 

Comarca.

Com relação ao depósito de fls. 127/132, em nome da requerente 

Lindamara da Silva Bueno, intime-se-a pessoalmente para indicar os 

dados bancários para o levantamento.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 289063 Nr: 1658-41.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo A. Segato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FÁBIO LUIS ANTONIO - OAB:31.149-PR

 (...) Posto isso, indefiro o parcelamento das custas processuais, 

determinando a intimação do embargante para recolher as custas judiciais, 

no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 290 do CPC/2015), sob pena de 

indeferimento da inicial.Intimem-se.Sinop/MT, 09 de março de 

2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 209400 Nr: 10501-97.2014.811.0015

 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: CONDOMINIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA, NERILDES 

VALDAMERI VERGUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ, NERILDES 

VALDAMERI VERGUTZ, CONDOMíNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014/MT, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483

 INTIMAÇÃO das PARTES para que especifiquem as provas que 
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pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192008 Nr: 13645-16.2013.811.0015

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TOMAZINE DEPOSITO DE MADEIRAS 

-EPP, RENATO TOMAZINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 126,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado de citação por hora certa no endereço de fl. 77 e verso, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 244037 Nr: 14460-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGUES CARPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias enviar o resumo da 

petição inicial (padrão word) via e-mail snp.4civel@tjmt.jus.br, para 

expedição do edital de citação, tendo em vista que no endereço localizado 

junto ao SIEL (fl. 79) o requerido não foi encontrado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 73411 Nr: 1913-82.2006.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA - TANGARÁ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL IVON DE SOUZA LACERDA 

- OAB:282560-N/SP, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:MT 

- 10.082/O, JOSÉ RODRIGO DE OLIVEIRA - OAB:177781/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:MT-4.865, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT, FELICIO 

JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 referente 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 175470 Nr: 11072-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO PERANDRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIMAR MARCELO SIMONATO, TATIANA 

MALINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias enviar o resumo da 

petição inicial (padrão word) via e-mail snp.4civel@tjmt.jus.br, para 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 117234 Nr: 9534-28.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR APARECIDO FENILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo a 

EXEQUENTE para em cinco dias efetuar o preparo da carta precatória a 

ser expedida para ITAÚBA-MT, bem como juntar cálculo atualizado do 

débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 238090 Nr: 10829-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.P. RENASCER LTDA, CIRO GEMELLI JUNIOR, 

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

EXEQUENTE para em cinco dias informar o nome da mãe do executado 

CIRO GEMELLI JÚNIOR para buscas do endereço junto ao SIEL.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266716 Nr: 7541-03.2016.811.0015

 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: CRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMM, AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROXILENE DE SOUZA ROCHA 
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COVARI - OAB:20919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

4. Acaso a parte autora não seja localizada, intime-a, por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

5. Decorrido o prazo do edital, com ou sem manifestação, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270771 Nr: 10288-23.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se novamente a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 dias, cumpra integralmente o despacho de fl. 30, 

devendo informar o valor de cada bem a ser partilhado discriminadamente, 

bem como juntar aos autos os contratos dos alugueres que deseja 

partilhar, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC.

 2. Cumprida a determinação do parágrafo anterior, voltem-me conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278438 Nr: 15082-87.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CARM, JRDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - OAB:14003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA- ( 

Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO CARATTI 

DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, NAYARA MOURA 

FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).1.7. Assim, considerando que a Procuradoria-Geral do Estado não 

possui sede nesta Comarca de Sinop/MT, restando flagrante e 

caracterizada a excepcionalidade albergada por “decisum” do STJ, 

indefiro a remessa dos autos.2. Certifique-se a tempestividade do recurso 

apresentado (fls. 136/152).2.1. Caso tempestivo, recebo o recurso de 

apelação, em seu efeito devolutivo.2.2. Considerando que a parte apelada 

já apresentou contrarrazões (fls. 157/159), encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as devidas 

anotações.3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 311827 Nr: 15687-96.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LHRDS, ARDS, ARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em atenção ao pedido de fls. 119/120, determino a intimação da parte 

autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

traga aos autos, no mínimo 03 (três) orçamentos, constando 

discriminadamente o valor, os materiais e demais procedimentos 

referentes à prestação de “home care” que o menor necessita, para 

prestação do serviço em instituição particular, bem como para que este 

Juízo escolha aquele de menor custo, para viabilizar o bloqueio de valores 

nas contas bancárias dos réus.

2. Ressalte-se que “inexiste negativa de acesso ao direito à saúde ao 

Agravante, já que deve o autor trazer aos autos os documentos 

necessários para o regular julgamento da demanda, ou proporcionar a 

confecção destes, pois não se pode aceitar o bloqueio de verbas públicas 

de forma indiscriminada” (TJMT – AI n. 75641/2015).

3. Após manifestação da parte requerente, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 298605 Nr: 7544-21.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HELOISA PARENTE BORGES GUIMARÃES, HELIDA DE 

FATIMA LIMA PARENTE BORGES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT., SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SINOP-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:18.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...) No caso dos autos, resta demonstrado que a infante 

Heloisa Parente Borges Guimarães necessita com urgência de Venvanse 

50 mg – 1 (um) comprimido/dia, por tempo indeterminado, conforme laudo 

médico de fls. 31 e receituário de 39. 3. Assim, considerando a informação 

de que não foi fornecido o suplemento vindicado (fls. 102/103), bem como 

reiterado o pedido de bloqueio judicial de acordo com os orçamentos 

apresentados nos autos (fls. 96/97), para que não haja risco de se 

agravar a saúde da infante, DETERMINO O BLOQUEIO de valores na conta 

do Estado de Mato Grosso, devendo ser efetivada no valor do menor 

orçamento apresentado nos autos (fl. 35), na quantidade equivalente ao 

período de 06 (seis) meses de tratamento, totalizando valor de R$ 

2.384,40 (dois mil e trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos 

– 6 x R$ 397,40).3.1. Notifique-se a fornecedora do insumo (fl. 35) para 

que providencie e forneça o medicamento à parte autora de acordo com o 

receituário médico e na quantidade acima descrita, independente de prévio 

depósito judicial, com urgência.4. Após a retirada do medicamento com o 

particular, deverá a parte autora apresentar nota fiscal, bem como 

informar o número da conta para transferência dos valores constritos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231253 Nr: 6379-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFCA, FFCA, CFCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos dos Santos - 

OAB:136789/SP

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo em vista a manifestação da parte exequente pela extinção do 

feito em virtude do cumprimento da obrigação (fls. 92/93) e, considerando 

que até o presente momento não há informações acerca do 

descumprimento do acordo, tendo decorrido o prazo assinalado para 

pagamento total da obrigação alimentar em atraso, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

3. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267611 Nr: 8125-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, 

NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Em razão do nascimento e reconhecimento espontâneo da paternidade 

da menor, converto a presente Ação de Alimentos Gravídicos em Ação de 

Alimentos, devendo configurar no polo ativo a menor Isadora da Silva 

Barbosa, representada por sua genitora Jucélia da Silva, por conseguinte, 

retifique-se a D.R.A.

2. Em virtude de prova pré-constituída e, não havendo comprovação dos 

rendimentos do requerido nos autos, arbitro os alimentos provisórios em 

30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, em favor da filha Isadora 

da Silva Barbosa, a ser colocado à disposição da parte requerente até o 

dia 10 (dez) de cada mês, devidos a partir da citação.

3. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 

de maio de 2018, às 14h00min.

4. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e do requerido em confissão e 

revelia.

5. Notifique-se a Defensoria Pública, se alguma das partes for patrocinada 

pela Defensoria Pública, e o Ministério Público, para que, querendo, 

compareçam à audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189935 Nr: 11383-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCSS, CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA 

MOGLIA - OAB:5014-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

4. Acaso a parte autora não seja localizada, intime-a, por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

de mérito (CPC, art. 485, § 1º).

5. Decorrido o prazo do edital, com ou sem manifestação, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191882 Nr: 13512-71.2013.811.0015

 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: NG, RG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSE AZEVEDO - 

OAB:9982-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em consulta ao banco de peritos/tradutores/intérpretes verifica-se a 

inexistência de tradutor/intérprete do idioma francês cadastrado junto ao 

TJMT.

2. Por outro lado, em consulta ao site da JUCEMAT, verifica-se a 

existência de cadastro de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais 

(anexo).

3. Destarte, diante da necessidade de expedição da carta rogatória para 

citação do requerido, com fulcro no artigo 156, § 5º, do Código de 

Processo Civil, nomeio como intérprete juramentada deste Juízo, a perita 

Beatriz Helena Biancardini, tradutora pública, devendo ser intimada, por 

carta precatória (endereço anexo), para manifestar-se sobre a aceitação 

e para prestar compromisso no prazo 05 (cinco) dias (em caso de 

aceitação), bem como apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. Encaminhe-se o respectivo termo de compromisso.

4. Consigno que em razão da parte autora estar sob o manto da 

gratuidade da justiça, caberá ao Estado de Mato Grosso efetuar o 

pagamento dos honorários, conforme dispõe a Resolução 127 do CNJ.

 5. Com o retorno da missiva e apresentada a proposta de honorários, 

voltem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165249 Nr: 124-38.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGR, BRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de abril de 2018, às 15h00min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158432 Nr: 5627-74.2011.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER JOHNY DE ALAOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil.

2. Determino o desapensamento destes autos e o imediato arquivamento 

do processo em apenso (código 160593).

3. Retifique-se a D.R.A. para inclusão de Marco Aurelio Sales de Alaor 

(fls. 20 e 27).

3.1. Indefiro a inclusão de Elaine Soares de Oliveira, vez que não 

comprovou a qualidade de herdeira dos “de cujus”.

4. Oficie-se ao Banco Bradesco e ao Banco Sicredi solicitando 

informações sobre a existência de valores em contas bancárias 

(corrente/poupança) e/ou aplicações em nome dos “de cujus” Nelci Sales 

de Alaor e Lazinho Neves de Alaor, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Oficie-se ao INSS solicitando-se informações acerca da existência de 

eventuais beneficiários dos “de cujus”, no prazo de 10 (dez) dias.

6. Com a resposta, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 336 de 472



7. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

8. Ao final, voltem-me conclusos.

9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 319844 Nr: 2942-50.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARIZA D. SIMONETTI 

AGUIAR - OAB:15.532 -OAB/MT

 Vistos etc.

1. Não compete a este Juízo apreciar o mérito da carta precatória, ou seja, 

a prisão ou não do executado. Tal competência é exclusiva do Juízo 

deprecante.

2. Contudo, tendo em vista o aparente cumprimento da obrigação alimentar 

por parte do executado, para fins de se evitar uma prisão hodiernamente 

infundada, suspendo, por ora, o cumprimento da presente carta 

precatória.

3. Considerando a comprovação de protocolo do acordo junto ao Juízo 

Deprecante, oficie-se solicitando informações acerca de eventual 

homologação do acordo e/ou suspensão/revogação do decreto prisional.

4. Revogado a prisão, devolva-se com as nossas homenagens, 

observadas as formalidades legais.

5. Mantida decisão que decretou a prisão, cumpra-se conforme 

determinado à fl. 11.

6. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem atendimento ao ofício, 

devolva-se à origem, independentemente de cumprimento, observadas as 

providências pertinentes.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186230 Nr: 7399-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que após consulta realizada junto ao site do 2º Ofício 

Extrajudicial de Sinop/MT, verificou-se o registro de falecimento do 

exequente (anexo) e que até o presente momento não foi ajuizada ação 

de habilitação (art. 687 CPC), com fulcro no artigo 313, inciso I e § 1º, do 

Código de Processo Civil, SUSPENDO O PROCESSO pelo prazo de dois 

meses.

2. Por conseguinte, em observância ao disposto no artigo 313, § 2º, do 

Código de Processo Civil, determino a intimação do espólio da parte 

exequente, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, por 

edital, com prazo de 20 dias, para que manifestem interesse na sucessão 

processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 02 (dois) 

meses, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito.

3. Findo o prazo de suspensão, ou havendo a habilitação do espólio, 

herdeiros ou sucessores, vistas ao Ministério Público.

4. Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233024 Nr: 7464-28.2015.811.0015

 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: FANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA, para 

devolução dos autos nº 7464-28.2015.811.0015, Protocolo 233024, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008184-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008184-07.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARGARETE RODRIGUES DA CRUZ RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008184-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO SINOP , 12 de março de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de ID. 12162999. Nº DO PROCESSO: 

1008184-07.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 3.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: THIAGO DOS 

SANTOS RICHOPPO - MT0021462A 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 DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007971-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SIMPLICIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):
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MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007971-98.2017.8.11.0015 AUTOR: 

IVONE SIMPLICIO DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007971-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SIMPLICIO DE OLIVEIRA (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 , 12 de março de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de ID. 12163882. Nº DO PROCESSO: 

1007971-98.2017.8.11.0015 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. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007948-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007948-55.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO NETO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007948-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO NETO (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 , 12 de março de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de ID. 12164310. Nº DO PROCESSO: 

1007948-55.2017.8.11.0015 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. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007946-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007946-85.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO NETO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007946-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO NETO (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 , 12 de março de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de ID. 12164839. Nº DO PROCESSO: 

1007946-85.2017.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: THIAGO 
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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. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007942-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PATRICIA PAGLIARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007942-48.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ELIZANGELA PATRICIA PAGLIARI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007942-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PATRICIA PAGLIARI (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 , 12 de março de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de ID. 12165257. Nº DO PROCESSO: 

1007942-48.2017.8.11.0015 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. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007940-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PEREIRA ALEXANDRE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007940-78.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SONIA PEREIRA ALEXANDRE FERNANDES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007940-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PEREIRA ALEXANDRE FERNANDES (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 , 12 de março de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de ID. 12165963. Nº DO PROCESSO: 

1007940-78.2017.8.11.0015 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. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007939-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PEREIRA ALEXANDRE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007939-93.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SONIA PEREIRA ALEXANDRE FERNANDES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 
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providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007939-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA PEREIRA ALEXANDRE FERNANDES (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 , 12 de março de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se 

acerca da certidão de ID. 12166385. Nº DO PROCESSO: 

1007939-93.2017.8.11.0015 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. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 (66) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 102940 Nr: 9942-53.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 CERTIDÃO

 CERTIFICO que conforme o artigo 203, § 4º do CPC e Capítulo 2, seção 17, 

item 2.17.4-VI , expeço intimação ao requerida para que se manifeste no 

prazo de dez(10) dias , requerendo o que de direito.

 Sinop, 9 de março de 2018

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judicial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235868 Nr: 9350-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

RODOVIARIO DE SINOP - COOTRANSNOP, VANDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT, para devolução dos autos nº 

9350-62.2015.811.0015, Protocolo 235868, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001837-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/O (ADVOGADO)

EDIVAL PEREIRA DA SILVA OAB - MT3206/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001837-21.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SANTA CARMEM Vistos etc. IDOSO – 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO Trata-se de PEDIDO DE CAUTELAR 

ANTECEDENTE proposta por ANTONIO SALUSTIANO DA ROCHA, por 

intermédio do seu advogado, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SANTA 

CARMEM/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pelo 

Prefeito Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora “fora diagnosticado 

em agosto de 2017 com problema de saúde de “Coronariopatia obstruiva 

por comprometimento importante de artéria descendente anterior”, 

consoante se infere do exame médico em anexo assinado pelo Dr. Álan 

Vinicius Gamero Osti – CRM-MT 7690 (doc. 04). Ainda, possui perda de 

70% das funções do coração (doc.05) no campo “19-principais 

resultados”. (sic) Diante da situação clínica da Parte Requerente, 

necessita, com URGÊNCIA, do procedimento de “ANGIOPLASTIA 

CORONARIANA COM IMPLANTE STENT”. Postula pela concessão da tutela 

antecipada para compelir os Requeridos a determinarem, imediatamente, o 

tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte 

Requerente, qual seja, o procedimento de “ANGIOPLASTIA 

CORONARIANA COM IMPLANTE STENT”. CARREOU DOCUMENTOS. É o 

Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a 

ela acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos 

os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 12158600. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 
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DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR em CARÁTER 

ANTECEDENTE, para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao 

MUNICÍPIO DE SANTA CARMEN/MT, que providenciem, IMEDIATAMENTE, a 

“ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE STENT“ à parte 

Requerente, conforme LAUDO MÉDICO acostado ao Id. 12158600, 

devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SANTA CARMEM e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o 

DESCUMPRIMENTO da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, 

CONGRUENTES e REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO 

pela IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO 

a este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE o 

ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SANTA CARMEN/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do 

Município ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO, nos termos dos artigos 183, 219 e 306, todos do 

CPC/2015, devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO 

MÉDICO acostado ao Id. 12158600. Com a contestação, observar-se-á o 

procedimento comum, conforme artigo 307, § único, do CPC/2015. DEFIRO 

os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000137-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JAWORSKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000137-10.2018.8.11.0015 AUTOR: 

IVO JAWORSKE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de 

BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no 

valor total de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente à NOTA 

FISCAL constante no ID. 11417718; II – Concomitantemente, DETERMINO 

que se AGUARDE o DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida 

NOTA FISCAL, conforme CARTAS de INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, 

em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, desde já, 

a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e 

consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem 

transferidos para a conta do referido terceiro particular; IV - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000094-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLAYDIANE LEITE ANTONIETTI CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000094-73.2018.8.11.0015 AUTOR: 

KLAYDIANE LEITE ANTONIETTI CARVALHO RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, 

PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do 

ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 13.473,00 (treze mil, 

quatrocentos e setenta e três reais) referente à NOTA FISCAL constante 

no ID. 11519152; II – Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o 

DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme 

CARTAS de INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em sendo CERTIFICADA 

a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do 

competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente o 

LEVANTAMENTO dos VALORES a serem transferidos para a conta do 

referido terceiro particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009506-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETH PEREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DE SOUZA OAB - 325.154.489-68 (REPRESENTANTE)

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009506-62.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DEUSDETH PEREIRA DA COSTA REPRESENTANTE: MARIA MENDES DE 

SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de 

BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no 

valor total de R$ 9.318,86 (nove mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e 

seis centavos) referente às NOTAS FISCAIS constantes nos IDs. 

9890053, 9890023, 9889999, 9889977 e 9889924; II – Concomitantemente, 

DETERMINO que se AGUARDE o DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da 

referida NOTA FISCAL, conforme CARTAS de INTIMAÇÃO já expedidas; III 

– Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, 

desde já, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e 

consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem 

transferidos para a conta do referido terceiro particular; IV - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001575-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001575-71.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA REQUERIDO: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO, MULTA e 

TUTELA DE URGENCIA, proposta por AGRO NORTE PESQUISAS E 

SEMENTES LTDA (Representante: Angelo Carlos Maronezzi), em desfavor 

da SEMA – SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE. Aduz a 

Requerente que no dia 14 de agosto de 2012, foi feita uma fiscalização, 

“com o objetivo de fiscalizar os usuários de Recursos Hídricos e 

atividades potencialmente poluidoras”, e como consequência, no dia 30 de 

agosto de 2012, foi “lavrado o Auto de Infração nº 134864, referente a 

suposta falta de equipamento de mediação para o monitoramento continuo 

das vazões, descumprindo assim o Parecer Técnico nº 

03/GO/CCRH/SURH/2009 e a Portaria nº 076 de 17/07/2009 publicada no 

Diário Oficial de 29/07/2009”. Ocorre que, a Requerente possui licença 

ambiental para desenvolver suas atividades, e nunca obteve nenhum Auto 

de Infração em seu desfavor. “Além do mais, nas proximidades do local de 

captação de água do Requerente também é feita a captação por terceiros, 

devendo dizer respeito a eles a referida falta de instalação”, cabendo aos 

ficais da SEMA-MT fazerem uma nova vistoria. Por fim, REQUER, como 

Tutela de Urgência que determine “que o auto de infração ora combatido, 

não impeça a Requerente de emitir as referidas certidões negativas de 

débitos junto ao Governo do Estado de Mato Grosso” e “SUSPENSÃO do 

Protesto em anexo, bem como, da CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA Nº 

2017223556”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a 

TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte 

Geral do Novo Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO 

do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e 

a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, 

portanto, que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a 

TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, 

baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de 

urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua 

EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer 

momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a 

TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como 

já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende o “que o auto de 

infração ora combatido, não impeça a Requerente de emitir as referidas 

certidões negativas de débitos junto ao Governo do Estado de Mato 

Grosso” e “SUSPENSÃO do Protesto em anexo, bem como, da CERTIDÃO 

DE DIVIDA ATIVA Nº 2017223556”. Desta forma, uma vez PRESENTES os 

REQUISITOS LEGAIS do “periculum in mora”, e do “fumus boni iuris”, deve 

o AUTOR ter sua pretensão autorizada, eis que a demora da prestação 

jurisdicional, causaria o perecimento do direito. Contudo, considerando que 

o REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, 

primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in limine litis”. 

Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da possibilidade de inclusão 

do nome do REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de 

RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento 

da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE 

tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA. Desta forma, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA e 

SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS do PROTESTO, 

notadamente em razão dos efeitos negativos dele decorrentes. O protesto 

em nome do devedor deve ser efetuado com cautela, sob pena de lesão 

às garantias constitucionais de proteção à imagem e à honra, além do 

princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídicas. Cumpre 

ressaltar que, embora haja DIVERGÊNCIA na JURISPRUDÊNCIA quanto à 

POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou CANCELAMENTO/BAIXA dos 

PROTESTOS já lavrados, este Juízo entende que é POSSÍVEL a 

SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO dos seus EFEITOS. O SUPERIOR 

TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o POSICIONAMENTO aqui 

ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS a EFETIVAÇÃO do 

PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos seus EFEITOS, em 

substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o seu cancelamento 

ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De acordo com o poder 

geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares 

e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser 

evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos 

seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (REsp 627.759/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, 

DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO 

acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como 

cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela Autora em sua 

peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. Demais disso, a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, podendo a 

inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e 

o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR 

postulada no sentido de SUSPENDER os EFEITOS do PROTESTO junto ao 

2º Ofício de Protesto de Títulos desta Comarca, qual seja “Protesto de 

Títulos Cambiais”, apontamento numero 162-06/03/2018, espécie do título 

CDA 2017223446, valor R$ 35.354,42 (ID. Num. 12105252), e, 

consequentemente, a SUSPENSÃO da COBRANÇA da referida CDA, e, 

por fim, que seja AUTORIZADO o REQUERENTE a emitir CERTIDÃO 

NEGATIVA ou CERTIDÃO POSITIVA com EFEITO NEGATIVO, salvo se por 

outro débito não estiver sendo cobrado. EXPEÇA-SE ofício Serviço Notarial 

e Protesto do 2º Ofício de Sinop, solicitando o cumprimento da presente 

decisão. DETERMINO, desde já, a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para que, 

no prazo de 15 dias, REGULARIZE as CUSTAS PROCESSUAIS". CITE-SE o 

REQUERIDO, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos 

termos dos artigos 183, 219 e 335, todos do CPC/2015. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para manifestação no prazo legal, 

nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/2015. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001321-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BUCHMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

IVANIA BENEDIT SOUZA OAB - MT16224 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001321-98.2018.8.11.0015 AUTOR: 

ANTONIO BUCHMANN RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 
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AMBIENTE-SEMA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS proposta por ANTONIO BUCHMANN em face do 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA. Aduz o Requerente 

que “é aposentado por idade rural (produtor rural em regime de economia 

familiar), porém, continua exercendo a mesma atividade, pois com a renda 

de 01 (um) SALÁRIO mínimo, seria impossível suprir suas necessidades e 

de sua família”, e “é produtor rural na atividade de economia familiar no 

Município de Nova Bandeirantes-MT, local onde estabeleceu residência e 

adquiriu uma pequena propriedade denominada “Sítio Arco-Iris”, com área 

de 72,60 has (setenta e duas hectares e sessenta ares), conforme segue 

certidão e regularidade fiscal e certidão de inteiro teor da Matrícula nº 

1843, do CRI da Comarca de Nova Monte Verde-MT”. Informa que “por 

tratar de pequeno produtor rural, o Autor conseguiu uma linha de crédito 

junto ao PRONAF, quando então a partir do ano de 2011, passou a 

depender exclusivamente dos recursos oriundos de empréstimos 

disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – o chamado 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar instituído pelo 

Governo Federal, conforme segue extrato de empréstimos e declaração 

de aptidão ao PRONAF”, e que, “em data de 08/02/2018, ao tentar realizar 

o empréstimo disponibilizado pelo PRONAF, o Autor foi surpreendido com a 

notícia de que os recursos foram bloqueados por descumprir à legislação 

ambiental, pois havia uma multa junto à SEMA-MT no valor de R$ 

70.519,32”. Sustenta que, “procurou informações junto ao 

Órgão/demandado, e para sua surpresa, foi informado que em data de 

06/09/2012, instaurou-se o Processo Administrativo nº 479163/2012, para 

que apurasse suposta infração ambiental envolvendo sua pessoa, cuja 

propriedade denominada FAZENDA FELIZ II, situada no Município de NOVA 

MUTUM, na Rodovia MT, km 45, sentido Santa Rita do Trivelato, teria sido 

alvo de queimadas irregulares desde 2008”, e que “ao compulsar os autos 

do PAD, constatou que o imóvel em referência é de propriedade de 

ANTONIO JOSÉ BUCHMANN, brasileiro, casado, médico/agropecuarista, 

nascido aos 11/03/1948, natural de Feliz/RS, filho de Silvestre Pedro 

Buchmann e de Soteres Petry, portador da Cédula de Identidade RG sob 

número 1090838-2 – SSP/MT, expedida em 07/03/2014 e inscrito no CPF 

sob nº 130.536.630-15, residente e domiciliado na Avenida das 

Arapongas, nº 394-N, Centro, na Cidade de Nova Mutum-MT, devidamente 

comprovado pelos documentos pessoais, AR de notificação (fl. 21) e 

defesa preliminar por ele apresentada às fls. 24/26 do PAD”. Por essa 

razão, postula pela CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA no sentido de 

para determinar o cancelamento do lançamento indevido da multa 

ambiental em NOME DO AUTOR, mediante ofício expedido por este Juízo, 

e, em caso de descumprimento, seja arbitrada multa diária nos termos do 

art. 461, §4º, do CPC;”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Após, os 

autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que 

se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA 

e DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código 

de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES 

a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ACAUTELATÓRIA, mas meramente de 

NATUREZA ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE solicita a o cancelamento 

do lançamento indevido da multa ambiental em NOME DO AUTOR, qual seja 

Auto de Infração nº 103446, em razão de Processo Administrativo nº 

479163/2012, por suposta infração ambiental na propriedade denominada 

FAZENDA FELIZ II, situada no Município de NOVA MUTUM. Ocorre que 

para a concessão do pedido liminar é necessário à presença dos 

requisitos o “PROBABILIDADE do DIREITO” e “PERIGO DE DANO OU RISCO 

AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO”, simultaneamente, para que assim 

possa valer a pretensão. Desta forma, diante da presença do requisito de 

“PROBABILIDADE DO DIREITO”, eis que conforme se verifica em Processo 

Administrativo nº 479163/2012, melhor dizendo em defesa administrativa 

de ID. Num. 11883545 - Pág. 14-17 , bem como documentos pessoais 

juntados ao mesmo, ID. Num. 11883581 - Pág. 1, a área que se deu 

suposta infração não pertence ao REQUERENTE, bem como do “PERIGO 

DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO”, eis que 

pressupõe-se que a parte REQUERENTE esteja se RESGUARDANDO em 

não pagar dívida, em tese, indevida, não devendo sofrer os EFEITOS por 

meio dos atos de cobrança. Contudo, considerando que o REQUERENTE 

esteja se precavendo em não ter que pagar débito, supostamente, 

indevido, e diante da possibilidade de manutenção/restrição de crédito, 

entendo que SUBSISTE o requisitos autorizadores para o deferimento da 

cautelar “in limine litis”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO acerca 

do DÉBITO JUDICIAL que deu origem à dívida ativa, não pode a 

REQUERENTE sofrer pelos efeitos dos atos de cobrança, devendo os 

mesmos ser suspensos durante o curso do processo. Demais disso, a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA ANTECIPADA que ora se CONCEDE, é 

reversível, remetendo a situação ao “status quo ante”. Cumpre ressaltar 

que, quanto à POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou 

CANCELAMENTO/BAIXA da multa em nome do AUTOR, este Juízo entende 

que é POSSÍVEL a SUSPENSÃO do lançamento e cobrança do mesmo, até 

DECISÃO de MÉRITO. Logo, presentes os REQUISITOS para a 

CONCESSÃO da MEDIDA LIMINAR, quais sejam PROBABILIDADE do 

DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO, o DEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO 

o PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do 

LANÇAMENTO indevido da MULTA AMBIENTAL em NOME DO AUTOR, qual 

seja Auto de Infração nº 103446, em razão de Processo Administrativo nº 

479163/2012, por suposta infração ambiental na propriedade denominada 

FAZENDA FELIZ II, situada no Município de NOVA MUTUM. CITE-SE o 

Requerido, cientificando-o que dispõe do prazo em dobro, conforme art. 

183 do CPC/2015 para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO. Após, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, acerca da contestação, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001827-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR GAZZIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001827-74.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: VALDECIR GAZZIERO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INITTIO LITTIS ET 

INAUDITA ALTERA PARTE proposta por VALDECIR GAZZIERO, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a Requerente que “no dia 

03.07.2007, o autor foi autuado pela SEMA-MT, em razão de supostamente 

“desmatar 646,530 hectares de floresta sem autorização do órgão 
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ambiental competente”, restando arbitrada multa no valor de R$ 

193.959,00”, e que “a própria SEMA-MT reconheceu que a área 

desmatada era menor, a saber 432,68 hectares, contudo, manteve a 

validade do AI inicialmente lavrado e reduziu o valor para R$ 43.268,00 

(quarenta e três mil e duzentos e sessenta e oito reais), decisão que 

perdurou até a última instancia do órgão ambiental”. Por fim, REQUER, 

como Tutela de Urgência que determine “determinando a sustação do 

protesto apontado sob o 110-05/03/2018, bem como a suspensão da 

exigibilidade do crédito oriundo da CDA nº 2017486144, até a solução da 

demanda, oficiando-se com a urgência que o caso requer, ao CARTÓRIO 

DO 2º OFÍCIO desta Comarca, bem como a Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso, expedindo-se o necessário”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o NCPC adotou 

a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

MERECE ACOLHIDA. “In casu”, o REQUERENTE pretende o “determinando 

a sustação do protesto apontado sob o 110-05/03/2018, bem como a 

suspensão da exigibilidade do crédito oriundo da CDA nº 2017486144”, 

que se deu Processo Administrativo que homologou o Auto de Infração nº 

108377. Desta forma, uma vez PRESENTES os REQUISITOS LEGAIS do 

“periculum in mora”, e do “fumus boni iuris”, deve o AUTOR ter sua 

pretensão autorizada, eis que a demora da prestação jurisdicional, 

causaria o perecimento do direito. Contudo, considerando que o 

REQUERENTE esteja se precavendo em não ter que pagar débito, 

supostamente, indevido, entendo que SUBSISTE o “fumus boni iuris”, 

primeiro requisito necessário para o deferimento da cautelar “in limine litis”. 

Quanto ao “periculum in mora”, o simples fato da possibilidade de inclusão 

do nome do REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de 

RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento 

da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE 

tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA. Desta forma, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA e 

SUPERFICIAL, cabe apenas SUSTAR os EFEITOS do PROTESTO, 

notadamente em razão dos efeitos negativos dele decorrentes. O protesto 

em nome do devedor deve ser efetuado com cautela, sob pena de lesão 

às garantias constitucionais de proteção à imagem e à honra, além do 

princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídicas. Cumpre 

ressaltar que, embora haja DIVERGÊNCIA na JURISPRUDÊNCIA quanto à 

POSSIBILIDADE de SUSPENSÃO ou CANCELAMENTO/BAIXA dos 

PROTESTOS já lavrados, este Juízo entende que é POSSÍVEL a 

SUSPENSÃO da PUBLICITAÇÃO dos seus EFEITOS. O SUPERIOR 

TRIBUNAL de JUSTIÇA também perfilha o POSICIONAMENTO aqui 

ADOTADO. Segundo este ENTENDIMENTO, APÓS a EFETIVAÇÃO do 

PROTESTO, somente é POSSÍVEL a SUSPENSÃO dos seus EFEITOS, em 

substituição à sustação, não sendo, portanto, cabível o seu cancelamento 

ou baixa em antecipação de tutela. Vejamos: “De acordo com o poder 

geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares 

e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser 

evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos 

seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da 

discussão judicial do débito. Recurso especial provido. (REsp 627.759/MG, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, 

DJ 08/05/2006, p. 198)”. Dessa forma, enquanto houver DISCUSSÃO 

acerca do DÉBITO JUDICIAL que deu origem ao protesto, não há como 

cancelar ou baixar o registro, tal como pretendido pela Autora em sua 

peça inicial, mas sim SUSPENDER os seus EFEITOS. Demais disso, a 

eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, 

remetendo a situação ao “status quo ante”, sem prejuízo, podendo a 

inscrição voltar a ser inserida nos ÓRGÃOS de PROTEÇÃO ao CRÉDITO e 

o PROTESTO voltar ter EFEITOS. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS 

colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS 

autorizadores para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o 

DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR 

postulada no sentido de SUSPENDER os EFEITOS do PROTESTO junto ao 

2º Ofício de Protesto de Títulos desta Comarca, qual seja “Protesto de 

Títulos Cambiais”, apontado sob o 110-05/03/2018 (ID. Num. 12155695 - 

Pág. 2), bem como a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE do CRÉDITO oriundo 

da CDA nº 2017486144 (ID. Num. 12155668 - Pág. 2-3). EXPEÇA-SE ofício 

Serviço Notarial e Protesto do 2º Ofício de Sinop, solicitando o 

cumprimento da presente decisão. CITE-SE o REQUERIDO, para, querendo, 

apresentar resposta no prazo legal, nos termos dos artigos 183, 219 e 

335, todos do CPC/2015. Com a contestação, vista à parte Requerente 

para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 350 e 351 do 

CPC/2015. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003319-38.2017.8.11.0015

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:

E M PESSOA TRANSPORTES - 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: 

1003319-38.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 REQUERIDO: E M PESSOA TRANSPORTES - ME 

Vistos etc. Os autos vieram conclusos a analise dos pedidos do Autor 

para citação/intimação da parte Requerida via aplicativo “whatsApp” para 

a audiência de conciliação a ser 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 9401013 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 citação/intimação via aplicativo 

“whatsApp”, a priori, uma vez que este sistema de intimação ainda não 

fora implantado nesta Comarca. 2- DEFIRO a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da 

parte Reclamada via TELEFONE, no numero declinado em Id 9401013. 
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3-DESIGNE-SE nova data de audiência de conciliação, conforme critérios e 

pautas deste Juízo, 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 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011614-47.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011614-47.2014.8.11.0015 REQUERENTE: MARIO DONATO REQUERIDO: 

BANCO BMG 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010604-41.2009.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DANUTA ZALESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010604-41.2009.8.11.0015 EXEQUENTE: RAQUEL DANUTA ZALESKI 

EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos, etc. 1- INTIME-SE a parte 

Requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar 

SOBRETUDO QUANTO A EXECUÇÃO DA MULTA ASTREINTES, no valor de 

R$ 77.0000,00 (setenta e sete mil), conforme cálculo apresentado pela 

parte Requerente em ID 5839411, sob pena de preclusão. 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. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010992-65.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DA MOTTA JUNIOR (REQUERENTE)

MARCELA LIGOR MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010992-65.2014.8.11.0015 REQUERENTE: RICARDO ALVES DA MOTTA 

JUNIOR, MARCELA LIGOR MONTEIRO REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003740-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA 81152230930 (RÉU)

SANDRA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1003740-28.2017.8.11.0015 AUTOR: MARCOS VIEIRA SOARES RÉU: 

SANDRA APARECIDA DA SILVA 81152230930, SANDRA APARECIDA DA 

SILVA Vistos, etc. 1. Compulsando detidamente dos autos verifica-se que, 

embora enviada correspondência postal no sentido de citar o Requerido, 

não fora possível encontrá-lo em razão de insuficiência de endereço. 2. 

Outrossim, em petição retro, o Requerente informou complemento que julga 

hábil para o sucesso da localização do Requerido, postulando por nova 

tentativa de citação. 2. Diante do exposto, defiro pedido do Autor. 3. Com 

efeito, designe nova data para audiência de conciliação e, para tanto, 

expeça-se novo mandado de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. INTIME-SE. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003298-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO LEOPOLDINO DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1003298-62.2017.8.11.0015 AUTOR: MARCOS VIEIRA SOARES RÉU: 

EVANILDO LEOPOLDINO DA CRUZ Vistos, etc. 1. Compulsando 

detidamente dos autos verifica-se que, embora enviada correspondência 

postal no sentido de citar o Requerido, não fora possível encontrá-lo. 2. 

Outrossim, em petição retro, o Requerente postulou por nova tentativa de 

citação, via Oficial de Justiça, no mesmo endereço. 3. Diante do exposto, 

defiro pedido do Autor. 4. Com efeito, designe nova data para audiência de 

conciliação e, para tanto, expeça-se novo mandado de 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 
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Às providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010354-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T L FERREIRA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE LIMA FERREIRA OAB - 024.820.581-12 (REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edson Dell Sent (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: 

1010354-49.2017.8.11.0015 REQUERENTE: T L FERREIRA - PRODUTOS 

FARMACEUTICOS - ME REPRESENTANTE: THAISE LIMA FERREIRA 

REQUERIDO: EDSON DELL SENT Vistos, etc. 1. INTIME-SE a requerente, 

para que informe novo endereço da parte requerida, prazo de 05 (cinco) 

dias, eis que restou infrutífera a citação e intimação em razão de sua 

mudança, conforme se pode aferir pelo AR juntado aos autos, sob pena 

de extinção do processo. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000710-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS CAYO TANAKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1000710-82.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCUS CAYO TANAKA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. 01- Trata-se de ação em que se busca 

declaração de inexistência de débito, tendo como requerente Marcus Cayo 

Tanaka e como requerida OI S/A. Verifica-se que na inicial constou pedido 

liminar no sentido de exclusão do nome do Requerente do Cadastro 

SERASA quando ao débito de R$ 328, 57 (trezentos e vinte e oito reais e 

cinquenta e sete centavos), data de vencimento 09 de dezembro de 2016. 

02- Ante a comprovação necessária por meio de documentos, pelo 

Requerente, a liminar fora deferida por este juízo, conforme ID 4617680, 

sendo devidamente cumprido pela Requerida (ID 5504447). 03- Contudo, o 

Requerente aduz novamente ter seu nome negativado junto ao aludido 

cadastro, pelo mesmo débito objeto da liminar ora concedida, juntando aos 

autos documento hábil a comprovação do alegado. 04- Diante do exposto, 

inegável que o descumprimento da ordem judicial outrora deferida em 

favor do Requente. Assim, tendo em vista a juntada de documentos que 

comprovam tal fato nos autos, intime-se a Requerida para que exclua o 

nome do Requerente do Cadastro SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de Multa diária de R$ 100,00 (cem reais). 05- INTIME-SE. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010356-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T L FERREIRA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE LIMA FERREIRA OAB - 024.820.581-12 (REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON LORENTZEN FRANK (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: 

1010356-19.2017.8.11.0015 REQUERENTE: T L FERREIRA - PRODUTOS 

FARMACEUTICOS - ME REPRESENTANTE: THAISE LIMA FERREIRA 

REQUERIDO: AIRTON LORENTZEN FRANK Vistos, etc. 1. Instado a se 

manifestar-se acerca do endereço do Requerido, postulou a Requerente 

pela citação/intimação, via Oficial de Justiça, no endereço declinado na 

inicial. 2. Não obstante, compulsando detidamente os autos, verifica-se 

que não fora tentada a comunicação do Requerido por meio de 

correspondência postal. 3. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido 

do Autor, para determinar, por correspondência postal, a citação/intimação 

do Requerido, no endereço declinado nos autos. 4. Com efeito, designe 

nova data para audiência de conciliação. INTIME-SE. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010357-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T L FERREIRA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE LIMA FERREIRA OAB - 024.820.581-12 (REPRESENTANTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNY KAROLYNE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010357-04.2017.8.11.0015 REQUERENTE: T L FERREIRA - PRODUTOS 

FARMACEUTICOS - ME REPRESENTANTE: THAISE LIMA FERREIRA 

REQUERIDO: ANNY KAROLYNE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS 

Vistos, etc. 1. Compulsando detidamente dos autos verifica-se que, 

embora enviada correspondência postal no sentido de citar a Requerida, 

em razão da inexistência do endereço declinado, não fora possível 

encontrá-la. 2. Outrossim, em petição retro, a Autora postulou por nova 

tentativa de citação, via Oficial de Justiça, no mesmo endereço. 2. Diante 

do exposto, indefiro pedido do Autor e determino sua intimação para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço atualizado da Requerida, 

sob pena de extinção do processo. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002376-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA DOS SANTOS PEREIRA DA ROCHA (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: 

1002376-21.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CENTRO EDUCACIONAL 

SUREC LTDA - ME REQUERIDO: MARIA EMILIA DOS SANTOS PEREIRA DA 

ROCHA Vistos, etc. 1. Compulsando detidamente dos autos verifica-se 

que, embora enviada correspondência postal no sentido de citar a 

Requerida, em razão de sua ausência, não fora possível encontrá-la. 2. 

Outrossim, em petição retro, a Autora postulou por nova tentativa de 

citação, via Oficial de Justiça, no mesmo endereço. 3. Diante do exposto, 

defiro pedido do Autor. 4. Com efeito, designe nova data para audiência de 

conciliação e, para tanto, expeça-se novo mandado de 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008573-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA POZZER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1008573-89.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DEBORA CRISTINA POZZER 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Ante a juntada de novos 

documentos pela Requerida, conforme ID 10293038, intime-se a parte 

Autora para que se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008482-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE GONCALVES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1008482-96.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FLAVIANE GONCALVES 

FREITAS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Ante a juntada de novos 

documentos pela Requerida, conforme ID 10299294, intime-se a parte 

Autora para que se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

INTIME-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013600-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DE MACEDO VICTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 05/04/2018 15:45. Segunda-feira, 12 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008332-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GELBARI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (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 06/04/2018 10:00. Segunda-feira, 12 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013601-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MAURA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (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 05/04/2018 16:00. Segunda-feira, 12 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010507-70.2011.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DINARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Resta claro que nenhum dos cálculos apresentados, tanto 

pela parte Requerente quanto pela parte Requerida encontram-se em 

conformidade com a sentença prolatada. Ademais, não há nos autos cópia 

do contrato de consórcio onde se permita verificar os valores da taxa de 

administraçã, da multa e do seguro. Desta forma: 1. INTIMEM-SE as partes 

para que tragam aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia do 

contrato; a. Aportando aos autos referido documento, REMETAM-SE estes 

à Contadoria, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, o Sr. Contador, 

elabore planilha atualizada do débito, levando-se em consideração os 

parâmetros fixados na sentença de correção monetária, o encerramento 

do grupo que ocorreu em 16.10.2013, o prazo previsto nos arts. 24, §1º e 

30 da Lei nº 11.795/2008, a existência de depósito e levantamento no 

valor de R$ 6.175,33 (seis mil cento e setenta e cinco reais e trinta e três 

centavos). b. Após elaborados os cálculos INTIMEM-SE as partes para 

que no prazo comum de 05 (cinco) dias se manifestem requerendo o que 

entenderem de direito, sob pena de PRECLUSÃO. 2. Contudo, caso 

nenhuma das partes traga aos autos cópia do contrato, conforme acima 

determinado, retornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010897-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEZZI DE LIMA & LIMA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito, sob pena de volta ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013626-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES FERRUDA FABIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FARIAS DO NASCIMENTO COSTA 34214182847 (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 05/04/2018 16:45. Segunda-feira, 12 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002928-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CORREIA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OVIDIO ILTOL ARALDI (EXECUTADO)

 

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 de manifestar-se a respeito 

da diligência ID 7253851 . Sexta-feira, 21 de Julho de 2017.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008434-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON COUTINHO VURMATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

1. Designe-se nova audiência de conciliação. 2. Cite-se e intime-se a parte 

reclamada, bem como intime-se o reclamante. 3. Advirto que, o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada, implicará na 

extinção do processo e, para parte reclamada, o não comparecimento, 

implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). 4. Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008434-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON COUTINHO VURMATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/04/2018 16:30. Segunda-feira, 12 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES DE SOUZA 56992530178 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico, que o RECURSO INOMINADO interposto está TEMPESTIVO, bem 

como, que a parte recorrente requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça. Ainda neste ato, INTIMO o(a) recorrido(a) para que, no prazo de 10 

(dez) dias apresente CONTRARRAZÕES.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002391-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002391-87.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SERGIO MOREIRA 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO 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 REAPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por SERGIO MOREIRA em face de UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Em 

síntese aduz a parte Requerente que teve negado pela parte Requerida o 

procedimento de Pesquisa de Mutação por alelo específico por PCR 

(Hemocromatose Plus – Estudo Genético), solicitado por seu médico 

levando este a arcar com os custos no valor de R$ 640,00 (Seiscentos e 

quarenta reais). Por seu turno a parte Requerida sustenta que a negativa 

se deu pela ausência de cobertura contratual para referido plano. Não 

havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de 

nulidade passo a análise do mérito. A função do plano de saúde, enquanto 

contrato, é prestar o atendimento médico e hospitalar necessário ao 

contratante. Todavia, não se pode olvidar que caberá ao médico ao plano 

conveniado adotar o tratamento que crer ser o melhor para seu paciente. 

Desta forma, ao impor limitações ao tratamento adotado, o plano de saúde, 

ingressa em uma seara que não lhe cabe, pois ultrapassa os limites do 

pactuado, qual seja, prestar a assistência material necessária ao paciente 

para influir diretamente no tratamento adotado o que se mostra descabido. 

Revela-se indevida a negativa ao procedimento médico solicitado eis que a 

enfermidade a ser tratada encontrava-se acobertada pelo plano de saúde 

contratado. No presente momento a ANS através da Resolunção 

Normativa nº 387/2015 regulamenta a referência básica para a cobertura 

assistencial mínima obrigatória pelos planos privados de assistência à 

saúde; o que vale dizer que os procedimento contidos naquele rol 

tratam-se do básico que todo e qualquer plano de saúde privado 

comercializado em território nacional deverá conter. Assim, referido rol 

não possui um caráter limitador, mas sim estabelece um patamar mínimo, 

visto que a função essencial do plano de saúde é assegurar ao 

consumidor a ele conveniado o atendimento médico necessário para seu 

tratamento. A própria jurisprudência pátria já vem firmando entendimento, 

de que o plano de saúde deve cobrir todo procedimento solicitado pelo 

médico. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO ORDINÁRIA 

CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE 

SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

CIRURGIA NA COLUNA CERVICAL. HÉRNIA DE DISCO. NUCLEOPLASTIA. 

NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO 

EXPERIMENTAL. DESCABIMENTO DA RECUSA. Trata-se de ação ordinária 

cumulada com pedido de antecipação de tutela que objetiva a condenação 

da ré a custear integralmente o tratamento denominado de "nucleoplastia", 

julgada procedente na origem. Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. 

Inteligência do art. 3º, § 2º do CDC e da Súmula 469 do STJ. Dessa feita, 

as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 da referida legislação. 

Descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária sob a alegação 

de se tratar de tratamento experimental, pois o que deve preponderar é o 

fato de que há previsão de cobertura para enfermidade da qual padece o 

segurado e não a forma como será realizado o tratamento da patologia, 

cabendo ao profissional da saúde, e não à seguradora, a escolha do 

tratamento. Os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão 

cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser prescrito ao 

paciente. A busca pela cura da enfermidade do segurado, através de 

métodos mais sofisticados, eficientes e modernos, deve se sobrepor a 

quaisquer outras considerações, inclusive ao frágil argumento de que o 

procedimento a ser realizado pelo autor não está incluído no rol da ANS. 

Ademais, no caso dos autos, inexiste prova no sentido de que o 

tratamento prescrito ao autor por médico credenciado pela ré seja 

experimental, ônus que incumbia à demandada, nos termos do artigo 333, 
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inciso II, do CPC, e do qual não se desincumbiu. Documentos juntados aos 

autos que demonstram que o procedimento cirúrgico indicado ao autor 

possui autorização da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70038940755, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 04/04/2013 - grifo nosso). PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. "NUCLEOPLASTIA". NEGATIVA 

INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO ESTATUTO DO IDOSO. PROCEDÊNCIA 

MANTIDA.PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COERTURA DE TRATAMENTO 

MÉDICO. "NUCLEOPLASTIA". NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO "IN RE IPSA". INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA 

COM MODERAÇÃO. 1. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura 

de tratamento denominado "nucleoplastia". Incidência da Lei nº 9.656/98. 

Incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica 

relação de consumo e por expressa determinação da Lei dos Planos de 

Saúde. Estatuto do Idoso. Autora com mais de 65 anos de idade. 

Incidência das regras protetivas ao caso dos autos. 2. Plano-referência 

(arts. 10 e 12 da Lei nº 9.656/98). Plano que deve cobrir tudo o que for 

necessário para o tratamento da autora, inclusive o tratamento solicitado 

pelo médico que a acompanha. Natureza experimental que não foi 

comprovada nos autos. Eventual cláusula contratual contrária a dispositivo 

de lei deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal. 3. Dano moral. 

A recusa injustificada de cobertura de contrato de plano de saúde de 

idosa acarreta dano moral à consumidora. Precedentes do Eg. STJ. Valor 

da indenização que deve ser fixado com moderação (R$ 

8.000,00).Recurso da ré não provido. Apelo da autora provido 

parc ia lmente.  (TJ-SP -  APL:  1201750520098260100 SP 

0120175-05.2009.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 23/10/2012, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 26/10/2012 - grifo nosso) No que tange ao dano moral ante a 

indevida negativa ao tratamento médico prescrito este revela-se presente. 

É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais) para a parte Autora é razoável de acordo com as lesão que 

se pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a 

restituir à parte Requerente a importância de R$ 640,00 (Seiscentos e 

quarenta reais) devidamente atualizada pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso, qual seja, 15/02/2017, bem como juros legais a partir da 

citação; e, ainda CONDENAR a parte Requerida a pagar a parte 

Requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008872-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILE NATASHA NUNES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILE NATASHA NUNES LIMA OAB - PR57641 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LIMA 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: 

1008872-66.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CAMILE NATASHA NUNES 

LIMA REQUERIDO: RAFAEL LIMA DA SILVA Vistos, etc. 1. De inicio, 

determino que a Secretaria da Vara desentranhe/exclua dos autos os 

documentos de Id 9129706 à 11060666, para não tumultuar o processo. 2. 

Ultimada esta providência, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao 

Cartório deste Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª 

Gestora e JUNTADO aos autos, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito; 3. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do Novo 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 4. Decorrido o aludido prazo, CERTIFIQUE-SE que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 5. Caso não localizado o devedor e bens 

penhoráveis, intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Serve o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010518-60.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PISOTETO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA FINGER (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito, sob pena de volta ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012788-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012788-23.2016.8.11.0015 REQUERENTE: RODRIGO SOUZA MOREIRA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase 

de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008361-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO SIMONETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOELMA CRISTINA GONÇALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 
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os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 05/04/2018 17:30. Segunda-feira, 12 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003247-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE AMANCIO DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que, no prazo de 05 dias, informe novo endereço da parte executada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006989-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT0020619A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(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 05/04/2018 17:45. Segunda-feira, 12 de Março de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001805-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1001805-16.2018.8.11.0015 REQUERENTE: FELLIPE MAKARI MANFRIM 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 1. Para cumprimento do 

ato deprecado, DESIGNO a data de 31 de maio de 2018 às 09h00min. 2. 

COMUNIQUE-SE o juízo deprecante de todos os andamentos relativos a 

presente carta precatória. 3. EXPEÇA-SE o necessário, INTIMANDO-SE a 

testemunha/autor do fato/vítima, nos exatos termos da presente missiva. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012728-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA LERNER SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S T B STUDENT TRAVEL BUREAU -VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

CUIABA INTERCAMBIO AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR BRANT DE CARVALHO OAB - SP196755 (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 05/04/2018 08:00. Segunda-feira, 12 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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 09/04/2018 08:00. Segunda-feira, 12 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011417-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011417-24.2016.8.11.0015 REQUERENTE: DANIEL FERREIRA MACHADO 

REQUERIDO: CLARO S.A. 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: “O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas.” O requerente DANIEL FERREIRA MACHADO ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA em face de CLARO S.A. Em apertada síntese, insurge-se a 

parte autora contra negativação indevida por parte da requerida. 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, não havendo que se falar em perícia. Com isso, 

REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Pois bem, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Ao se tratar de relação 

típica de consumo a ela é aplicável a legislação que a rege, a qual está 

condensada no Código de Defesa do Consumidor que estipula em seu art. 

6º, inciso VIII, a possibilidade da inversão do ônus da prova quando 

houver verossimilhança da alegação ou quando o consumidor for 

hipossuficiente. Sob esse prisma probatório cumpre a ré provar fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do 

Código de Processo Civil), o que logrou êxito através dos documentos 

juntados em sua defesa, quais sejam, contrato assinado, faturas com 

detalhamento de utilização de serviços e relatórios de pagamentos, 

cadastro do autor com os mesmos dados e endereço fornecidos na 

exordial. Apesar de insurgir-se contra o contrato assinado apresentado 

pela requerida, verifico que tratam-se de assinaturas claramente idênticas. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Sendo assim, diante dos fatos narrados e documentos 
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acostados aos autos, entendo que não houve qualquer atitude ilícita 

praticada pela requerida, sendo imperioso o indeferimento dos pedidos 

elencados na exordial. Por fim, a reprovável conduta apresentada pela 

parte Requerente deve ser punida com aplicação de multa por litigância de 

má fé nos termos do artigo 142 do CPC, conforme requerido pela parte ré, 

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 - grifo nosso) 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 

uma vez que o Poder Judiciário não pode admitir que sejam intentadas 

demandas temerárias e eivadas de má-fé visando objetivos escusos, 

causando uma excessiva demora na entrega da prestação jurisdicional às 

demais causas. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial e CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor de cada causa, nos 

termos do artigo 81 do CPC. Sem condenação ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002887-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SS MECANICA AUTOMOTIVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE (REQUERIDO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS 

N. 1002887-19.2017.8.11.0015 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial « 

Processo de Execução EXEQÜENTE(S): SS MECANICA AUTOMOTIVA 

EIRELI – ME EXECUTADO(A,S) : DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE 

CITANDO(A,S): DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 14/03/2018 VALOR DO DÉBITO: R$ 12.748,69 

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$ 12.748,69 

(doze mil e setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove 

centavos), referente a cheque. DESPACHO: Vistos etc. Em consonância 

com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis:“ENUNCIADO 37 - Em exegese 

ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil.” Dessa forma, defiro pedido da autora, expeça-se edital para citação 

do executado, devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado 

no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, 

ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à 

penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. 

Intimem-se. Cumpra-se .Eu, Bruno Henrique Dos Santos Menin, digitei. 

Segunda-feira, 12 de março de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestor(a) 

Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013318-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LUIZ PORCIUNCULA SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO OAB - MT10640/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Numero do Processo: 

8013318-27.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MANOEL LUIZ PORCIUNCULA 

SARAIVA REQUERIDO: ATACADAO S.A. Vistos etc. Os autos vieram 

conclusos à analise do pedido do exequente de Id 12045535. Pois bem. 

Sendo oportuno tecer algumas considerações. O cumprimento de 

sentença, dependendo do caso, torna-se uma fase desgastante do 

processo, pois, muitas vezes, as diligências tentadas para satisfazer o 

crédito do exequente são infrutíferas. Porém, cabe ao Estado garantir a 

prestação jurisdicional de forma integral, sempre, e, principalmente, 

quando se trata de prioridade de tramitação (Autor idoso). Visando a 

efetividade do processo, esse juízo determinou a penhora na boca do 

caixa, nos autos, por duas vezes, a primeira no dia 19/10/2017 e a 

segunda no dia 16/01/2018. Contudo, as duas determinações não foram 

cumpridas pelo Oficial de Justiça, consoantes certidões de Ids 11216578 e 

11979951. A primeira vez, fora determinada a penhora na boca do caixa, 

sem reforço policial, porque não havia sido requerido, e este Juízo não 

sentiu essa necessidade. A segunda vez, visando sanar as dificuldades 

explanadas pelo oficial de justiça,nas certidões, este juízo deferiu reforço 

policial. Em que pese os argumentos lançados nas referidas certidões, 

não há necessidade deste Juízo, s.m.j., estabelecer parâmetros 

norteadores para o Oficial de justiça exercer seu munus, pois ele é 

servidor público, auxiliar permanente da Justiça, tendo como atribuição, o 

cumprimento de mandados judiciais, ou seja, as ordens emanadas dos 

Juízes. Sendo a determinação de penhora na boca do caixa, ao meu 

sentir, uma ordem comum dentro das atribuições do Oficial de justiça. 

Consigno, ainda, que no âmbito jurídico, o Oficial de Justiça é a mão longa 

do Juiz, ou seja, as mãos do Juiz. Isso porque é ele quem executa, de 

forma efetiva e material, as determinações que o magistrado determina no 

processo.Trata-se de um cargo se suma importância na classe dos 

servidores da justiça, uma vez que, se o Oficial de Justiça não cumpre 

bem o seu munus, ou, por qualquer motivo deixa de fazê-lo, o processo 

não ganha a efetividade que nos tempos atuais se busca. Por todo o 

acima exposto, DECIDO: 1. RENOVO a DETERMINAÇÃO, e DETERMINO 

QUE SEJA EXPEDIDO PELA ÚLTIMA VEZ O MANDADO DE PENHORA e 

INTIMAÇÃO na BOCA DO CAIXA da empresa executada ATACADÃO S.A, 

bem como, EXPEÇA-SE MANDADO para se efetivar a CONSTRIÇÃO na 

BOCA DO CAIXA da empresa executada ATACADÃO S.A, nesta urbe, 

nos endereços declinados no feito, devendo o Oficial de Justiça depositar 

o valor na conta única do Estado, DEFIRO REFORÇO POLICIAL, visando 

dar a mais ampla segurança e eficiência para o cumprimento total da 

diligência, tudo, sob pena do SERVIDOR PÚBLICO SER 

RESPONSABILIZADO, caso deixe de cumprir o a presente determinação, 

visto que se tiver que FICAR NA FILA DO BANCO PARA EFETUAR O 

DEPÓSITO, deverá FAZÊ-LO, E SE TIVER RECEIO O REFORÇO POLICIAL 

JÁ FORA DEFERIDO, o que não é CRÍVEL é que não se cumpra uma 

ORDEM JUDICIAL com este tipo de argumento, até porque nem o VALOR A 

SER PENHORADO enseja tanto RECEIO. Conste no mandado o valor 

perseguido na presente execução, de acordo com a última atualização 
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realizada no processo (Id 10257497); Havendo informação quanto o 

resultado da diligência alhures, INTIME-SE o exequente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. Oportunamente tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013372-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SUZARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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: 8012802-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRISMAR DE ARAUJO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO SONNTAG OAB - MT0019893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA SILVA BRAZIL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO BEZERRA DE CASTRO OAB - MA4852 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006363-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006363-65.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. I - Mérito: A priori, determino a correção do valor da 

causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante 

atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito econômico 

pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá incluir a 

pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, considerando o 

silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua pretensão reparatória 

se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu teve seu nome inserido no 

cadastro de inadimplentes do SCPC, por cobranças indevidas por parte da 

empresa Requerida, referente ao débito de R$ 104,15, que o Reclamante 

desconhece, alega ter cancelado o plano celular (não apresentou 

protocolo) com a requerida e quitado todas as dividas. Em sua peça de 

bloqueio, a requerida alega que ocorreu a regular utilização dos serviços 

pela parte autora, e que por mera liberalidade a autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas, se tornando inadimplente junto a ré e 

consequentemente teve seu nome negativado. O requerente apresenta 

impugnação genérica, porém não traz nenhum comprovante de 

pagamento. Pois bem. Em analise detida aos autos, verifica-se que a conta 

corrente era de movimentação comum, e que o reclamante sempre fora 

cobrado pela taxa de manutenção, bem como aquelas pertinentes aos 

serviços por ele utilizados durante a contratualidade. Ademais, mesmo que 

hipoteticamente fosse a conta do requerente exclusiva para o recebimento 

de salario, ainda assim não estaria eximido quando a desejasse encerrar, 

de solicitar a requerida formalmente a adoção de tal procedimento. 

Percebe-se dos autos que, não obstante a alegação do Reclamante de 

que em julho de 2007, não mais realizava movimentos financeiros em sua 

conta, não há nos autos qualquer documento que sustente tal alegação. 

Assim, não tendo o reclamante formalizado o pedido de encerramento da 

referida conta corrente permitiu a manutenção o contrato e deu ensejo à 

cobrança de tarifas e demais encargos devidos. Desta forma, diante das 

circunstâncias, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. No caso, conquanto a parte requerente 

informe, em sua exordial, que os descontos são indevidos, eis que a conta 

estava sem movimentação, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o alegado, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta 

dúvida de que a parte autora contratou e utilizou, os serviços da ré, e, de 

forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação. Restou evidente 

que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 
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jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé 

e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente 

ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Determino a retificação do valor da causa 

para constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na 

presente data, em conformidade com o pedido de danos morais formulado 

na petição inicial. 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: 1008661-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008661-30.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALEX SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares - Falta de interesse de agir O 

exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que a requerida praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de 

ressarcimento, caracteriza o interesse processual, pois a parte que se 

sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela 

pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito Sustenta a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor de 

R$ 393,64, referente a um suposto débito que desconhece, e que inexiste 

relação jurídica entre as partes. A parte requerida, em sua peça de 

bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da parte 

requerente. Em sede de impugnação, a reclamante sustenta que não 

existe prova documental para comprovar a legitimidade do débito. É breve 

relato. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante com cópia de documentos pessoais e comprovante de 

endereço. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação 

de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, 

legítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na 

peça de ingresso. Ressalto que não procede a alegação da requerida de 

que a ausência de comprovação de requerimento por via administrativa 

para solução do conflito, isente de danos morais, eis conforme dito 

alhures, a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outras negativações em seu nome, anteriores à 

discutida no presente processo. Assim, quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais 

de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a 

exclusão da inscrição do nome da parte requerente das entidades de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Intime-se as 

partes, através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008663-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008663-97.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANDERSON DOS SANTOS 

RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 
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direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, nem 

de comparecimento da parte autora, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Mérito 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela empresa requerida no valor de R$ 152,97 uma vez que não possui 

com ela nenhum contrato. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, 

sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da parte 

requerente. A requerente impugna especificadamente a tese da defesa, 

alegando especialmente a ausência de documentos comprobatórios. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a 

negativação do nome da parte requerente, ante a sua inadimplência, não 

apresentou cópia do contrato que menciona, comprovando a relação 

jurídica existente entre a parte requerente e a empresa cedente. Com 

efeito, nenhum dos documentos colacionados na contestação constam a 

assinatura ou a anuência da parte reclamante com relação a contratação 

com o banco cedente. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da 

parte requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão 

posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na 

inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a requerente teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis 

os débitos mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar 

a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008335-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008335-70.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PAULO LEANDRO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Das Preliminares Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. II - Mérito: A priori, determino a 

correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por 

verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde ao 

proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve 

seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SCPC, por cobranças 

indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao débito de R$ 

64,68, que o Reclamante desconhece, alega ter cancelado o plano celular 

(não apresentou protocolo) com a requerida e quitado todas as dividas. 

Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu a regular 

utilização dos serviços pela parte autora, e que por mera liberalidade a 

autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, se tornando 

inadimplente junto a ré e consequentemente teve seu nome negativado. O 

requerente não apresenta impugnação. Pois bem. Em analise detida aos 

autos, verifica-se que a conta corrente era de movimentação comum, e 

que o reclamante sempre fora cobrado pela taxa de manutenção, bem 

como aquelas pertinentes aos serviços por ele utilizados durante a 

contratualidade. Ademais, mesmo que hipoteticamente fosse a conta do 

requerente exclusiva para o recebimento de salario, ainda assim não 

estaria eximido quando a desejasse encerrar, de solicitar a requerida 

formalmente a adoção de tal procedimento. Percebe-se dos autos que, 

não obstante a alegação do Reclamante cancelou cia telefone o contrato 

havido entre as partes, não há nos autos qualquer documento que 

sustente tal alegação. Desta forma, diante das circunstâncias, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que os descontos são indevidos, eis que a conta estava sem 

movimentação, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o 

alegado, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e utilizou, os serviços da ré, e, de forma 

negligente e desidiosa ajuizou a presente ação. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé 

e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente 
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ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Determino a retificação do valor da causa 

para constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na 

presente data, em conformidade com o pedido de danos morais formulado 

na petição inicial. 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: 1008389-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008389-36.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ISRAEL MARTINS ALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, nem 

de comparecimento da parte autora, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Mérito A 

priori, determino a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º 

do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, 

entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela empresa requerida no valor de R$ 101,76 

uma vez que não possui com ela nenhum contrato. A parte requerida, em 

sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a 

inadimplência da parte requerente. A requerente não apresenta 

impugnação. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha 

aduzido ser lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato que menciona, 

comprovando a relação jurídica existente entre a parte requerente e a 

requerida. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte 

requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na 

inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação 

de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a requerente teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis 

os débitos mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar 

a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão definitiva 

do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não 

seja cumprida. Determino a retificação do valor da causa para constar o 

valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010853-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO WERLANG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (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: 

8010853-45.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: RUI HEEMANN JUNIOR 

EXECUTADO: ROGERIO WERLANG Vistos, etc Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, vislumbro a OMISSÃO ventilada pela parte 

Embargante. Os Embargos à Execução configuram processo autônomo em 

face do processo de Execução, deste modo ainda que tenha sido 

devidamente cientificado da existência da distribuição de Embargos à 

Execução, não há nestes ou naquele processo prova inequívoca que a 

parte Embargante tenha acessado os autos. Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, visando 

resguardar eventuais nulidades, REVOGAR a SENTENÇA proferida no id 

nº 11790330 destes autos e a proferida no id nº 11790338 dos autos nº 

1008056-84.2017.8.11.0015. Ainda, DETERMINO o prosseguimento do 

presente feito eis que não houve a concessão do efeito suspensivo aos 

Embargos à Execução. Deverá a Secretaria deste Juízo proceder com a 

habilitação dos patronos da parte Embargante constantes na procuração 

de id nº 2240732 nos autos dos Embargos à Execução 

(1008056-84.2017.8.11.0015) e INTIMA-LOS para que no prazo legal 

apresentem impugnação. Após, certificado o decurso do prazo, retornem 

os autos dos Embargos à Execução conclusos para as providências 

cabíveis, inclusive prolação de sentença, se for o caso. Translada-se 

cópia da presente aos autos nº 1008056-84.2017.8.11.0015. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008501-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008501-05.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JESSICA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar - Falta de interesse de agir O exercício 

do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que 

seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, 

do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da 

intervenção estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte 

requerente. O interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo 

com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a 

parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para 

evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos 

jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não 

apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a 

viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o 

interesse processual, como as demais condições da ação, deve ser visto 

sob o ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em 

tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido 

ser julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a requerida praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. II - 

Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida nos valores de R$ 653,17, R$ 160,99 e R$ 

48,41, referente a supostos débitos que desconhece, eis que não efetuou 

nenhuma operação que ensejasse o débito. A parte requerida, em sua 

peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência 

da parte requerente, porém não demonstra a origem da dívida. Em sede de 

impugnação, a reclamante sustenta que não existe prova documental para 

comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos 

são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a 

empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela 

parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Ademais, em 

análise aos documentos acostados à inicial verifico que o reclamante não 

possui outras negativações em seu nome, e que a primeira foi lançada 

pela empresa demandada e está sendo discutida nesse processo. 

Portanto, no caso dos autos é incabível a aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A 

inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. Ademais, não procede a alegação da requerida 

de que a ausência de comprovação de requerimento por via administrativa 

para solução do conflito, isente de danos morais, eis conforme dito 

alhures, a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00, haja vista que todas as restrições posteriores 

estão sendo discutidas judicialmente. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis o débito 

mencionado na inicial imputados pela reclamada; b) condenar a reclamada 

a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos 

cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome da 

parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008426-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE BETANIA GAMELEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008426-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RUTE BETANIA GAMELEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 335, I do CPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. A priori, 

determino a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, 

por verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde 

ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Informa a requerente que não realizou compras, não 

adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os serviços da 
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empresa requerida e não possui qualquer relação jurídica, e que mesmo 

assim teve seu nome negativado. Citada e intimada para comparecer na 

audiência e se defender a parte requerida quedou-se inerte. É o breve 

relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. A reclamada negativou o nome da parte 

reclamante por dívida inexistente conforme se extrai do arcabouço 

probatório. Concluo que a negativação realizada foi indevida. No que 

concerne ao dano moral, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só 

exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito 

abalado. Ocorre que, em análise aos documentos acostados à exordial 

verifico que a parte requerente possui outras negativações em seu nome, 

anteriores à discutida no presente processo. Assim, quem já é registrado 

como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao 

crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de 

indenização por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a 

reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da 

referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A 

pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação 

relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou 

requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, 

improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão 

formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na 

inicial e, determinar a exclusão da inscrição do nome da parte requerente 

das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Intime-se as partes, através de seus patronos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008337-40.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PAULO LEANDRO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Das Preliminares Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. II - Mérito: A priori, determino a 

correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por 

verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde ao 

proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve 

seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SCPC, por cobranças 

indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao débito de R$ 

64,68, que o Reclamante desconhece, alega ter cancelado o plano celular 

(não apresentou protocolo) com a requerida e quitado todas as dividas. 

Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu a regular 

utilização dos serviços pela parte autora, e que por mera liberalidade a 

autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, se tornando 

inadimplente junto a ré e consequentemente teve seu nome negativado. O 

requerente não apresenta impugnação. Pois bem. Em analise detida aos 

autos, verifica-se que a conta corrente era de movimentação comum, e 

que o reclamante sempre fora cobrado pela taxa de manutenção, bem 

como aquelas pertinentes aos serviços por ele utilizados durante a 

contratualidade. Ademais, mesmo que hipoteticamente fosse a conta do 

requerente exclusiva para o recebimento de salario, ainda assim não 

estaria eximido quando a desejasse encerrar, de solicitar a requerida 

formalmente a adoção de tal procedimento. Percebe-se dos autos que, 

não obstante a alegação do Reclamante cancelou cia telefone o contrato 

havido entre as partes, não há nos autos qualquer documento que 

sustente tal alegação. Desta forma, diante das circunstâncias, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua 

exordial, que os descontos são indevidos, eis que a conta estava sem 

movimentação, não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o 

alegado, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de 

que a parte autora contratou e utilizou, os serviços da ré, e, de forma 

negligente e desidiosa ajuizou a presente ação. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 
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inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé 

e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente 

ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Determino a retificação do valor da causa 

para constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na 

presente data, em conformidade com o pedido de danos morais formulado 

na petição inicial. 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: 1010489-61.2017.8.11.0015
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINAR No que tange à preliminar de adequação do polo passivo, em 

razão da Operação de Incorporação da sociedade SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, pela empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

LTDA, DETERMINO seja RETIFICADO o polo passivo da demanda, para que 

conste a empresa SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. A preliminar 

de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em razão dos 

princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, 

conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. DO MÉRITO Extrai-se 

dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Preliminar - 

Falta de interesse de agir O exercício do direito de ação deve estar 

fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento 

jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de vista 

processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a requerida praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. II - 

Mérito Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida nos valores de R$ 653,17, R$ 160,99 e R$ 

48,41, referente a supostos débitos que desconhece, eis que não efetuou 

nenhuma operação que ensejasse o débito. A parte requerida, em sua 

peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência 

da parte requerente, porém não demonstra a origem da dívida. Em sede de 

impugnação, a reclamante sustenta que não existe prova documental para 

comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos 

são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a 

empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela 

parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Ademais, em 

análise aos documentos acostados à inicial verifico que o reclamante 

possui outras negativações em seu nome, ocorre que a primeira foi 

lançada pela empresa demandada e está sendo discutida nesse 

processo. Portanto, no caso dos autos é incabível a aplicação da Súmula 

385 do STJ. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. Ademais, não procede a alegação da 

requerida de que a ausência de comprovação de requerimento por via 

administrativa para solução do conflito, isente de danos morais, eis 

conforme dito alhures, a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00, haja vista que todas as 

restrições posteriores estão sendo discutidas judicialmente. Pelo exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigíveis o débito mencionado na inicial imputados pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não 

seja cumprida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013684-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGEA SILVIA COSTA VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013684-66.2016.8.11.0015 REQUERENTE: GEORGEA SILVIA COSTA 

VILANOVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

I - Preliminar - Da inépcia da inicial A reclamada levanta preliminar alegando 

que a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de residência em 

sua nome. Os documentos juntados com a inicial são suficientes para 

atribuir competência territorial do Juizado Especial Cível, nos termos do 

artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95, visto que comprova que a reclamada 

exerce suas atividades nesta comarca. Ademais, pode a parte reclamante 

propor ação com base no artigo 4º inciso I, da Lei 9.099/95, propor ação 

onde a reclamada também exerce atividade econômica. “Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório;” A parte reclamante descreveu de 

forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com 

os fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a avaliação do 

pedido e da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla defesa. 

Assim, afasto a preliminar em referência. - Da competência do juizado 

especial Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 
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complexa, sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo 

que os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Inclusive, a parte requerida não juntou elementos 

probatórios hábeis a justificar a realização de prova pericial técnica, 

ademais é nítida a semelhança entre as assinaturas apresentadas pela 

reclamada no contrato e pela reclamante nos documentos pessoais. 

Assim, rejeito a preliminar em epigrafe. II - Mérito: Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu teve seu nome inserido no 

cadastro de inadimplentes do SPC, por cobranças indevidas por parte da 

empresa Requerida, referente ao débito de R$ 327,08, que a Reclamante 

desconhece. Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu a 

regular utilização dos serviços pela parte autora, e que por mera 

liberalidade a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, se 

tornando inadimplente junto a ré e consequentemente teve seu nome 

negativado. O requerente não apresenta impugnação. No contexto dos 

autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de 

documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, 

(termo de adesão de pessoa física para planos e serviço pós pago 

devidamente assinado, telas sistêmicas, faturas e cópia dos documentos 

pessoais da requerente), demonstrando, assim, a relação jurídica entre as 

partes, e ainda a origem da divida que gerou a negativação. Desta forma, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. No caso, conquanto a parte 

requerente informe, em sua exordial, que desconhece a dívida com a 

empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, como visto, não se 

desincumbiu. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é a improcedência do 

pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. 

Não resta dúvida de que a parte autora contratou e utilizou, os serviços da 

ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes 

ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois 

nada traz neste sentido. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, decido pela procedência do 

pedido contraposto por conseguinte, também, condeno a parte reclamante 

a pagar à reclamada os valores concernentes ao débito discutido nesta 

lide R$ 327,08 (trezentos e vinte e sete reais e oito centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação. Intime-se as 

partes, através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008503-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008503-72.2017.8.11.0015 REQUERENTE: VALDECIR ALVES NOGUEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, nem de 

comparecimento da parte autora, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Mérito 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela empresa requerida no valor de R$ 157,68 uma vez que não possui 

com ela nenhum contrato. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, 

sustenta que a negativação é lícita, ante a inadimplência da parte 

requerente. A requerente impugna especificadamente a tese da defesa, 

alegando especialmente a ausência de documentos comprobatórios. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a 

negativação do nome da parte requerente, ante a sua inadimplência, não 

apresentou cópia do contrato que menciona, comprovando a relação 

jurídica existente entre a parte requerente e a empresa cedente. Com 

efeito, nenhum dos documentos colacionados na contestação constam a 

assinatura ou a anuência da parte reclamante com relação a contratação 

com o banco cedente. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da 

parte requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão 

posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na 

inicial. Quanto a alegação da reclamada de que a parte requerente não 

juntou o comprovante original de negativação, o Código Civil brasileiro 

possibilitou em seu artigo 225 que: Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão. Assim o reconhecimento de um documento como verdadeiro 

deixou de ser previamente exigido. Com o dispositivo acima referido nossa 

legislação passou a prestigiar o chamado princípio da verdade documental 

que considera o documento como verdadeiro até que provem o contrário. 

Cabe ainda salientar, que com a norma descrita acima é possível 

reconhecer validade aos documentos eletrônicos uma vez que não 

precisam de autenticação. Com relação ao documento oficial de extrato de 

restrição, cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o 

documento apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como 

empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade 

do documento apresentado no Mov. 01. Ademais, a empresa tem acesso 

ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito bem ter 

juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. Pois bem. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a requerente teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 
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com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis 

os débitos mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar 

a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma 

vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs as 

ações, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviço com assinatura semelhante à da parte autora, além 

de histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno, apontando a 

existência de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

demonstrando a evolução do montante que fora solicitado não sendo 

possível, portanto, o julgamento procedente do mesmo. “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008528-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008528-85.2017.8.11.0015 REQUERENTE: WILLIAN GUSTAVO SOUZA 

LISBOA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 
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direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Das Preliminares Não há que se falar em inépcia, 

falta de interesse de agir, ausência de presunção absoluta dos fatos 

alegados na exordial, ademais, não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Motivo pelo qual rejeito as preliminares arguidas. II - Mérito 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$ 130,71, , referente a um suposto débito que 

desconhece, eis que não efetuou nenhuma operação que ensejasse o 

débito. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a 

negativação é lícita, ante a inadimplência da parte requerente, porém não 

demonstra a origem da dívida. Em sede de impugnação, a reclamante 

sustenta que não existe prova documental para comprovar a legitimidade 

do débito. É breve relato. A inversão do ônus da prova libera o consumidor 

da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Conquanto tenha a parte 

requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, 

o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no 

campo de afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação 

do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Ademais, em análise aos documentos acostados à 

inicial verifico que o reclamante não possui outras negativações em seu 

nome, e que a primeira e única foi lançada pela empresa demandada e 

está sendo discutida nesse processo. Portanto, no caso dos autos é 

incabível a aplicação da Súmula 385 do STJ. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do reclamante 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. Ademais, não 

procede a alegação da requerida de que a ausência de comprovação de 

requerimento por via administrativa para solução do conflito, isente de 

danos morais, eis conforme dito alhures, a inclusão ou manutenção do 

nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o 

dano moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de 

direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante 

da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00, haja vista que todas as 

restrições posteriores estão sendo discutidas judicialmente. Pelo exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigíveis o débito mencionado na inicial imputados pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não 

seja cumprida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008526-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLY FERNANDA SCHINAYDER ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008526-18.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GISELLY FERNANDA 

SCHINAYDER ANTUNES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Das 

Preliminares Não há que se falar em inépcia, falta de interesse de agir, 

ausência de presunção absoluta dos fatos alegados na exordial, ademais, 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Motivo pelo 

qual rejeito as preliminares arguidas. II - Mérito Sustenta a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor de 

R$ 130,71, , referente a um suposto débito que desconhece, eis que não 

efetuou nenhuma operação que ensejasse o débito. A parte requerida, em 

sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, ante a 

inadimplência da parte requerente, porém não demonstra a origem da 

dívida. Em sede de impugnação, a reclamante sustenta que não existe 

prova documental para comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Conquanto tenha a parte requerida alegado 

que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Ademais, em 

análise aos documentos acostados à inicial verifico que o reclamante não 

possui outras negativações em seu nome, e que a primeira e única foi 

lançada pela empresa demandada e está sendo discutida nesse 

processo. Portanto, no caso dos autos é incabível a aplicação da Súmula 
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385 do STJ. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. Ademais, não procede a alegação da 

requerida de que a ausência de comprovação de requerimento por via 

administrativa para solução do conflito, isente de danos morais, eis 

conforme dito alhures, a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00, haja vista que todas as 

restrições posteriores estão sendo discutidas judicialmente. Pelo exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigíveis o débito mencionado na inicial imputados pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não 

seja cumprida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010982-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FAQUIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma 

vez que em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, 

simplicidade e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 

9.099/05. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs as 

ações, visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as 

partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de 

não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado 

no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviço com assinatura semelhante à da parte autora, além 

de histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno, apontando a 

existência de contratação. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

demonstrando a evolução do montante que fora solicitado não sendo 

possível, portanto, o julgamento procedente do mesmo. “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011107-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1013368-41.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SANDRA DE SOUZA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que a parte autora 

requer a desistência da ação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, 

sem maiores delongas, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do 

FONAJE. Sem custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, que não há comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO É incontroverso nos autos que autora fora negativada por 

suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da 

presente ação é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a 

possível responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora 

carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual 

consta o apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se 

a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada 

qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o 

ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, 

nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, em que a autora insurge-se quanto a negativação mantida pela 
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requerida em seu nome, discorrendo que desconhece os débitos 

apontados. A Reclamada não apresentou DEFESA. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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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 RECLAMANTE propôs a presente ação 

contra o reclamado, 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, 
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Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). É incontroverso, no caso presente, 

que houve a negativação do nome da Autora pelo Réu, conforme se vê 

dos documentos que acompanharam a inicial. Inobstante, sustenta a parte 

Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em 

vista a inadimplência autoral. Entrementes, em sede de contestação a 

Reclamada juntou DOCUMENTOS 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, não logrou êxito em seu 

desiderato. O ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o 

silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo 

efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do 

direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não precisa ser provado. 

Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel 

Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, 

fica o réu dispensado de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados 

e que foram opostos na contestação, posto que desnecessária a 

produção probatória acerca de questões incontroversas.” (FIGUEIRA 

JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II 

tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente discute a questão, consoante se infere da passagem abaixo: 

A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) 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 

de ação. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e via de 

consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. CONDENO a parte Autora 

em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da 

causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008488-06.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GERSON DE ARAUJO LIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares - Falta de interesse de agir O 

exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que a requerida praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de 

ressarcimento, caracteriza o interesse processual, pois a parte que se 

sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela 

pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Preliminar Da conexão Alega a parte 

reclamada que há conexão com os processos n º 

1 0 0 8 4 9 2 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 8 4 8 9 - 8 8 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 5  e 

1008488-06.2017.811.0015, pois possuem o mesmo objeto e a mesma 

causa de pedir. Em análise ao sistema Pje, verifico que a inserção se deu 

pelo Banco Bradesco em datas diversas, assim concluo que se tratam de 

contratos distintos e com débitos distintos, eis que foram inseridos no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em período diverso. 

Assim, REJEITO a preliminar acima. Mérito A priori, determino a correção 

do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor de R$ 4.866,51, referente a um 

suposto débito que desconhece, e que inexiste relação jurídica entre as 

partes. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a 

negativação é lícita, ante a inadimplência da parte requerente. Em sede de 

impugnação, a reclamante sustenta que não existe prova documental para 

comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 
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cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outras negativações em seu nome, anteriores à 

discutida no presente processo. Assim, quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais 

de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a 

exclusão da inscrição do nome da parte requerente das entidades de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Determino a 

retificação do valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade com o 

pedido de danos morais formulado na petição inicial. Intime-se as partes, 

através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013693-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN QUEIROZ DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

LUCIDIO DE ARAUJO BASTOS OAB - MT18836/O (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013693-28.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MIRIAN QUEIROZ DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. I - Das Preliminares Não há que se falar em inépcia, falta de 

interesse de agir, ausência de presunção absoluta dos fatos alegados na 

exordial, ademais, não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo 

Civil. Motivo pelo qual rejeito as preliminares arguidas. II - Mérito: Pleiteia a 

parte requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu teve seu nome inserido no 

cadastro de inadimplentes do SCPC, por cobranças indevidas por parte da 

empresa Requerida, referente ao débito de R$ 215,06, que o Reclamante 

desconhece. Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu a 

regular utilização dos serviços pela parte autora, e que por mera 

liberalidade a autora deixou de efetuar o pagamento das faturas, se 

tornando inadimplente junto a ré e consequentemente teve seu nome 

negativado. O requerente não apresenta impugnação. A inversão do ônus 

da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a 

negativação do nome da parte requerente, ante a sua inadimplência, não 

apresentou cópia do contrato que menciona, comprovando a relação 

jurídica existente entre a parte requerente e a empresa cedente. Com 

efeito, nenhum dos documentos colacionados na contestação constam a 

assinatura ou a anuência da parte reclamante com relação a contratação 

com o banco cedente. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da 

parte requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão 

posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da reclamante, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na 

inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a requerente teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis 

os débitos mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar 

a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 368 de 472



nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão definitiva 

do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não 

seja cumprida. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008614-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008614-56.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOSIAS PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve seu 

nome inserido no cadastro de inadimplentes do SPC, por cobranças 

indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao débito no valor de 

R$ 198,91, contrato que a Reclamante desconhece, eis que nunca 

manteve relação contratual com a requerida. Em sua peça de bloqueio, a 

requerida alega que ocorreu a regular utilização dos serviços pela parte 

autora e que por mera liberalidade a autora deixou de efetuar o pagamento 

das faturas, se tornando inadimplente junto a ré e consequentemente teve 

seu nome negativado. No contexto dos autos, verifica-se que a parte 

reclamada carreou aos autos cópia de documentos hábeis que 

COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (termo de adesão e 

contratação, contrato de permanência por beneficio ambos devidamente 

assinados, copia dos documentos pessoais da requerente, telas 

sistêmicas e faturas), demonstrando, assim, a relação jurídica entre as 

partes, e ainda que a negativação é legítima. O requerente não apresenta 

impugnação. Diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados 

à prova produzida pela requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos 

constam, ocorreram da forma narrada na contestação. No caso, 

conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não possui 

débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os 

serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, decido pela procedência do 

pedido contraposto por conseguinte, também, condeno a parte reclamante 

a pagar à reclamada os valores concernentes ao débito discutido nesta 

lide R$ R$ 198,91 corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento 

da ação. Intime-se as partes, através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008649-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008649-16.2017.8.11.0015 REQUERENTE: BRUNA SILVA TEIXEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do 

CPC/15. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu teve seu 

nome inserido no cadastro de inadimplentes do SPC, por cobranças 

indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao débito no valor de 

R$ 164,97, dívida que a Reclamante desconhece. Em sua peça de 

bloqueio, a requerida alega que ocorreu a regular utilização dos serviços 

pela parte autora e que por mera liberalidade a autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas, se tornando inadimplente junto a ré e 

consequentemente teve seu nome negativado. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos 

hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (telas sistêmicas, 

relatório de chamadas originadas/recebidas (segredo de justiça), 

demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes, e ainda que a 

negativação é legítima. A requerente, apesar de afirmar na inicial que não 

tinha nenhum “débito” com a requerida, vem em sede de impugnação 

negar a contratação. Diante das circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo 

que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. No 

caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não 

possui débitos com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os 

serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 
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advogado que sugiro seja fixado no montante de 10% do valor da causa, 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão sujeita à homologação 

da Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Intime-se as partes, através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008577-29.2017.8.11.0015

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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008577-29.2017.8.11.0015 REQUERENTE: HELINTON SILVA BARBOZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares Da conexão Alega a parte reclamada que há conexão com os 

processos nº 1008572-07.2017.811.0015, 1008582-51.2017.811.0015, 

1 0 0 8 5 8 5 - 0 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 8 5 8 7 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 5  e 

1008583-36.2017.811.0015, pois possuem o mesmo objeto e a mesma 

causa de pedir. Em análise ao sistema Pje, verifico que a inserção se deu 

pela requerida em datas diversas, assim concluo que se tratam de 

contratos distintos e com débitos distintos, eis que foram inseridos no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em período diverso. 

Assim, REJEITO a preliminar acima. Mérito A priori, determino a correção 

do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor de R$ 19,71, referente a um 

suposto débito que desconhece, e que inexiste relação jurídica entre as 

partes. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a 

negativação é lícita, ante a inadimplência da parte requerente. Em sede de 

impugnação, a reclamante sustenta que não existe prova documental para 

comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ademais, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outra negativação em seu nome, anteriores à discutida 

no presente processo. Assim, quem já é registrado como inadimplente não 

pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Determino a retificação do valor da causa para constar o valor de 

40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Intime-se as partes, através de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008437-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI DE SOUSA ANDRADE (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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008437-92.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ROSELEI DE SOUSA 

ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito A 

priori, determino a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º 

do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, 

entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 46,04, referente a 

um suposto débito que desconhece, e que inexiste relação jurídica entre 

as partes. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a 
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negativação é lícita, ante a inadimplência da parte requerente. Em sede de 

impugnação, a reclamante sustenta que não existe prova documental para 

comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ademais, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outra negativação em seu nome, anteriores à discutida 

no presente processo. Assim, quem já é registrado como inadimplente não 

pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Determino a retificação do valor da causa para constar o valor de 

40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Intime-se as partes, através de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008437-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI DE SOUSA ANDRADE (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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008437-92.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ROSELEI DE SOUSA 

ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Mérito A 

priori, determino a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º 

do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, 

entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 46,04, referente a 

um suposto débito que desconhece, e que inexiste relação jurídica entre 

as partes. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a 

negativação é lícita, ante a inadimplência da parte requerente. Em sede de 

impugnação, a reclamante sustenta que não existe prova documental para 

comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ademais, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outra negativação em seu nome, anteriores à discutida 

no presente processo. Assim, quem já é registrado como inadimplente não 

pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 
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ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Determino a retificação do valor da causa para constar o valor de 

40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Intime-se as partes, através de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008582-51.2017.8.11.0015

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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008582-51.2017.8.11.0015 REQUERENTE: HELINTON SILVA BARBOZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares Da conexão Alega a parte reclamada que há conexão com os 

processos nº 1008572-07.2017.811.0015, 1008582-51.2017.811.0015, 

1 0 0 8 5 8 5 - 0 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 ,  1 0 0 8 5 8 7 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 1 5  e 

1008583-36.2017.811.0015, pois possuem o mesmo objeto e a mesma 

causa de pedir. Em análise ao sistema Pje, verifico que a inserção se deu 

pela requerida em datas diversas, assim concluo que se tratam de 

contratos distintos e com débitos distintos, eis que foram inseridos no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em período diverso. 

Assim, REJEITO a preliminar acima. Mérito A priori, determino a correção 

do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor de R$ 43,82, referente a um 

suposto débito que desconhece, e que inexiste relação jurídica entre as 

partes. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a 

negativação é lícita, ante a inadimplência da parte requerente. Em sede de 

impugnação, a reclamante sustenta que não existe prova documental para 

comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ademais, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outra negativação em seu nome, anteriores à discutida 

no presente processo. Assim, quem já é registrado como inadimplente não 

pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o 

seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a exclusão da 

inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Determino a retificação do valor da causa para constar o valor de 

40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente data, em 

conformidade com o pedido de danos morais formulado na petição inicial. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008572-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008572-07.2017.8.11.0015 REQUERENTE: HELINTON SILVA BARBOZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 
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instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares - Falta de interesse de agir O 

exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que a requerida praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de 

ressarcimento, caracteriza o interesse processual, pois a parte que se 

sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela 

pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Da Prescrição Inicialmente, em que 

pese a reclamada arguir a preliminar de prescrição, penso que esta não 

deve ser acolhida já que se tratando de demanda que busca reparação 

em face da inscrição indevida, a contagem do prazo prescricional passa a 

fluir da data em que a parte demandante tomou ciência da inscrição que, 

no caso em tela não foi informada, portanto OPINO pelo não acolhimento 

da presente preliminar. Assim, REJEITO a preliminar acima. Mérito A priori, 

determino a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, 

por verificar que o montante atribuído pela parte autora não corresponde 

ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da 

causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste 

ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que 

sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 237,57, referente 

a um suposto débito que desconhece, e que inexiste relação jurídica entre 

as partes. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a 

negativação é lícita, ante a inadimplência da parte requerente. Em sede de 

impugnação, a reclamante sustenta que não existe prova documental para 

comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Conquanto a requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da 

parte requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do 

contrato que menciona, comprovando a relação jurídica existente entre a 

parte requerente e a empresa cedente. Com efeito, nenhum dos 

documentos colacionados na contestação constam a assinatura ou a 

anuência da parte reclamante com relação a contratação com o banco 

cedente. Cabe ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente 

provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a requerente teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE da pretensão formulada na inicial, para a) declarar 

inexigíveis os débitos mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; c) confirmar a 

liminar deferida determino a exclusão definitiva do nome da parte 

reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. Determino 

a retificação do valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade com o 

pedido de danos morais formulado na petição inicial. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008570-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELINTON SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008570-37.2017.8.11.0015 REQUERENTE: HELINTON SILVA BARBOZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares - Falta de interesse de agir O 

exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 
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pedido indenizatório, alegando a parte requerente que a requerida praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de 

ressarcimento, caracteriza o interesse processual, pois a parte que se 

sente lesada tem necessidade de ir a juízo para pleitear a tutela 

pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito A priori, determino a correção 

do valor da causa, na forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o 

montante atribuído pela parte autora não corresponde ao proveito 

econômico pretendido, é dizer, no presente caso o valor da causa deverá 

incluir a pretensão de indenização por danos morais. Neste ínterim, 

considerando o silêncio eloquente da parte autora, entendo que sua 

pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos Juizados Especiais 

Cíveis. Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor de R$ 246,60, referente a um 

suposto débito que desconhece, e que inexiste relação jurídica entre as 

partes. A parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a 

negativação é lícita, ante a inadimplência da parte requerente. Em sede de 

impugnação, a reclamante sustenta que não existe prova documental para 

comprovar a legitimidade do débito. É breve relato. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante com 

cópia de documentos pessoais e comprovante de endereço. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Assim, legítimo é o 

pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a 

responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a 

imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de falsários é fato 

previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para não causar 

prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com cuidado a 

documentação apresentada para a contratação, agiu com imprudência, 

surgindo, por consequência, o dever de indenizar. Hodiernamente a 

atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a requerida adotado 

mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a concretização 

da lesão. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente teve o crédito abalado. Ocorre que, 

em análise aos documentos acostados à exordial verifico que o 

reclamante possui outras negativações em seu nome, anteriores à 

discutida no presente processo. Assim, quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do 

nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. 

Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização 

por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela 

inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula 

é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A pessoa que tem mais 

de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos embasados nas restrições cadastrais subsequentes. No caso em 

análise, não é possível presumir que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não era extraordinária. Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar a 

exclusão da inscrição do nome da parte requerente das entidades de 

restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Determino a 

retificação do valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigentes na presente data, em conformidade com o 

pedido de danos morais formulado na petição inicial. Intime-se as partes, 

através de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006295-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO NUNES PONCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006295-18.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FERNANDO NUNES PONCIANO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Mérito: A 

priori, determino a correção do valor da causa, na forma do art. 292, §3º 

do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte autora não 

corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente caso 

o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por danos 

morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte autora, 

entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SCPC, 

por cobranças indevidas por parte da empresa Requerida, referente ao 

débito de R$ 186,42, contrato que a Reclamante desconhece. Em sua 

peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu a regular utilização dos 

serviços pela parte autora, e que por mera liberalidade o autor deixou de 

efetuar o pagamento das faturas, se tornando inadimplente junto a ré e 

consequentemente teve seu nome negativado. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos cópia de documentos 

hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, (telas sistêmicas, 

faturas e áudio), demonstrando, assim, a relação jurídica entre as partes, 

e ainda que a negativação é legítima. O requerente impugna genericamente 

os documentos trazidos junto à defesa. Diante das circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não 

possui contrato com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os 

serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 
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inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que FIXO no montante de 10% do valor da causa, nos termos 

do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se as partes, através de seus 

patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008544-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL HENRIQUE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008544-39.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MICHEL HENRIQUE DA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, nem de 

comparecimento da parte autora, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – Preliminar - 

Falta de interesse de agir O exercício do direito de ação deve estar 

fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido um provimento 

jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de vista 

processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 

(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a requerida praticou ato ilícito, que lhe 

causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - 

Da desnecessidade de apresentação do comprovante original de 

negativação O Código Civil brasileiro possibilitou em seu artigo 225 que: 

Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros 

fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou 

eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, 

contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. Assim o 

reconhecimento de um documento como verdadeiro deixou de ser 

previamente exigido. Com o dispositivo acima referido nossa legislação 

passou a prestigiar o chamado princípio da verdade documental que 

considera o documento como verdadeiro até que provem o contrário. Cabe 

ainda salientar, que com a norma descrita acima é possível reconhecer 

validade aos documentos eletrônicos uma vez que não precisam de 

autenticação. Com relação ao documento oficial de extrato de restrição, 

cabia a empresa demandada apresentar indícios de que o documento 

apresentado pelo parte autora é ilegítimo, visto que, como empresa tem 

acesso irrestrito ao banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Assim, diante da ausência de provas, reconheço a legitimidade do 

documento apresentado junto a exordial. Ademais, a empresa tem acesso 

ao banco de dados do Serasa/SPC/SCPC e outros, podendo muito bem ter 

juntado documento hábil para impugnar o juntado à inicial. Pelo exposto, 

afasto a preliminar arguida. II - Mérito Sustenta a parte requerente que teve 

seu nome negativado indevidamente pela empresa requerida no valor de 

R$ 157,68 uma vez que não possui com ela nenhum contrato. A parte 

requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é lícita, 

ante a inadimplência da parte requerente. A requerente impugna 

especificadamente a tese da defesa, alegando especialmente a ausência 

de documentos comprobatórios. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a 

requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte 

requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato 

que menciona, comprovando a relação jurídica existente entre a parte 

requerente e a empresa cedente. Com efeito, nenhum dos documentos 

colacionados na contestação constam a assinatura ou a anuência da 

parte reclamante com relação a contratação com o banco cedente. Cabe 

ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente provar o 

alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. Pois bem. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a requerente teve o crédito abalado. O entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Não há informações sobre a situação econômica do 

reclamante. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis 

os débitos mencionados na inicial imputados pela reclamada; b) condenar 

a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante 

nos cadastros de restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome 

da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não seja cumprida. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008113-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BONKEWICH CASTANHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se a inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes nos valores de 

R$ 272,17 (duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) 

vencido em 28.12.2015 e inscrito em 03.04.2016. Em sua exordial a parte 

Requerente nega a existência de relação jurídica, bem como afirma 

desconhecer o débito. Por seu turno a parte Requerida aduz pela 

regularidade do débito e da inscrição. Ainda que tenha ocorrido a 

exclusão do apontamento antes do ajuizamento da demanda, a causa de 

pedir centra-se no dano moral por negativação indevida, sendo fato que a 

mera exclusão antecipada da restrição não possui força suficiente para 

reparar eventual dano sofrido pelo tempo que negativação perdurou. Ante 

a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, 

sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova, incumbia à Ré 

trazer aos autos prova da origem do débito, o que não ocorreu. Portanto, o 

apontamento ora combatido deve ser declarado inexistente. Não havendo 

uma mínima comprovação da origem do débito, impõe-se o seu 

reconhecimento como inexistência; o que torna a inscrição questionada 

nos autos como indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa 

jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação 

indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). Insta frisar, conforme 

entendimento recente da Turma Recursal do E. TJMT os print screen ou 

telas sistêmicas, configuram prova unilateral imprestável à finalidade 

intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas 

de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade. 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008111-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON VILMAR KOGLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO)

RAFAEL EDUARDO BABINSKI OAB - MT0018584A (ADVOGADO)

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a negativação 

indevida do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes por 

parcela de financiamento já adimplida. Ressai dos autos (id nº 8743202) 

que o nome da parte Requerente foi inscrito em 17.10.2014 pelo valor de 

R$ 649,74 (seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro 

centavos) vencido em 13.08.2014. Em sua exordial a parte Requerente 

trouxe ao autos extratos de pagamento (id nº 8743211) demonstrando o 

adimplemento em 11.08.2014 de parcela no valor de R$ 353,97 (trezentos 

e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos). Por seu turno a parte 

Requerida aduziu, de forma genérica, em sua contestação, pela existência 

do débito e ausência de prova. Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidades passo análise do mérito. Ao 

presente caso é perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova 

como forma de facilitação da defesa do consumidor. Ora a parte 

Requerida por ter o controle da atividade que exerce poderia facilmente 

demonstrar a existência de vínculo jurídico entre as partes. O art. 341, 

NCPC contempla o Princípio do ônus da impugnação específica, ou seja, 

cabe ao réu impugnar precisamente sobre os fatos alegados na petição 

inicial, sob pena do que não for impugnado presumir-se verdadeiro. Nesta 

esteira de pensamento, apesar da parte Requerida afirmar que a parte 

Requerente não comprovou o dano, aquele trouxe aos autos cópia do 

extrato de negativação (id nº 8743202); bem como extratos de pagamento 

emitidos pela própria parte Requerida (id nº 8743211) sobre os quais esta 

quedou-se silente. Portanto, havendo prova do adimplemento dos valores 

negativados, tem-se por indevida a inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes. E trata-se de ponto pacífico em 

nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela 

negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 

reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco 
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mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos 

DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar 

a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012962-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FERNANDA BASILIO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se a inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes nos valores de 

R$ 260,80 (duzentos e sessenta reais e oitenta centavos) vencido em 

10.07.2015 e inscrito em 23.11.2015. Em sua exordial a parte Requerente 

nega a existência de relação jurídica, bem como afirma desconhecer o 

débito. Por seu turno a parte Requerida aduz regularidade da contratação 

e existência do débito. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. A 

exigência de comprovante de endereço é despicienda, nos casos em que 

não exista questionamento quanto ao real domícilio da parte Requerente; 

ademais, uma vez que a parte Requerida reitera pela existência de relação 

jurídica, para corroborar suas alegações poderia juntar aos autos prova 

de que o autor resida em outro domícilio, o que não o fez. Ante a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, sobretudo no 

que tange à inversão do ônus da prova, incumbia à Ré trazer aos autos 

prova da origem do débito, o que não ocorreu. Portanto, o apontamento 

ora combatido deve ser declarado inexistente. Não havendo uma mínima 

comprovação da origem do débito, impõe-se o seu reconhecimento como 

inexistência; o que torna a inscrição questionada nos autos como 

indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa jurisprudência e doutrina 

pátria o dano moral in re ipsa pela negativação indevida. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a condenação em dano moral é 

baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático 

ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido 

quantum deve ser representar uma compensação pelo mal sofrido, mas 

também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o 

ofensor volte a reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Todavia, considerando que 

esta ostenta diversas inscrições posteriores em seu nome, das quais não 

demonstrou nos autos que encontravam-se em discussão e que atenuam 

o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a Requerente é razoável de 

acordo com as lesão que se pretende combater, levando-se em 

consideração os fatos narrados na petição inicial. Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido nestes autos e 

CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da prolação desta sentença e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011235-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS JULIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno e extrato de faturas 

comprovando a relação jurídicas 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 
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documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007220-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno e extrato de faturas 

comprovando a relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 378 de 472



prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011285-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODDY HUMBERTO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, 

primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de 

interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. No mérito, analisando os autos entendo que a 

demanda prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 

possuía outra anotação em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise da certidão aportada, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome do autor. “Ex positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a 

inexistência do débito, e julgo improcedente o pedido de danos morais, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, 

do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do artigo 55, 

da lei 9099/95. Transitada em julgado e não havendo requerimento de 

cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011287-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI ALMEIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, 

primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de 

interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) A preliminar de inépcia da 

inicial também não merece prosperar, uma vez que em razão dos 

princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e oralidade, 

conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. Quanto a procedência 

ou não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada as 

preliminares suscitadas, e por não haver arguição de demais preliminares, 

passo ao julgamento meritório. No mérito, analisando os autos entendo que 

a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 
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possuía outra anotação em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise da certidão aportada, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome do autor. “Ex positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a 

inexistência do débito, bem como julgo improcedente o pedido de danos 

morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do 

artigo 55, da lei 9099/95. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011110-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA TEIXEIRA VITURIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, 

verifico que melhor sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se 

como legítima a pretensão lançada na presente demanda. E ainda, 

qualquer lesão ou ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, 

sendo a parte que invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob 

pena de macular o preceito constitucional que garante o direito de ação. 

Por derradeiro, destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto 

Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no 

mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 
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menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007381-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços além de histórico de pagamentos e telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$787,33 (setecentos 

e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008115-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se a inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes nos valores de 

R$ 118,28 (Cento e dezoito reais e vinte e oito centavos) vencido em 

02.09.2016 e inscrito em 28.10.2016. Em sua exordial a parte Requerente 

nega a existência de relação jurídica, bem como afirma desconhecer o 

débito. Por seu turno a parte Requerida aduz PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL e no mérito pela regularidade do débito e da 

inscrição. Quanto ao COMPROVANTE de ENDEREÇO que fundamenta a 

PRELIMINAR supra verifica-se a validade do mesmo, ainda que não se 

trate de comprovante usual, porém que encontra-se em nome da parte 

Requerente; ademais, o endereço contido nos print screens da parte 
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Requerida pertencem a esta Comarca, de modo que inquestionável a 

competência deste Juízo para dirimir a presente lide. Quanto a FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR a parte Requerida demonstrou que o débito discutido 

nestes autos, inserido em 18.10.2016 e excluído em 18.05.2017 (id nº 

10673327); contudo a presente demanda somente foi ajuizada em 

07.07.2017 tendo por base extrato emitido em 30.03.2017. Ainda que 

tenha ocorrido a exclusão do apontamento antes do ajuizamento da 

demanda, a causa de pedir centra-se no dano moral por negativação 

indevida, sendo fato que a mera exclusão antecipada da restrição não 

possui força suficiente para reparar eventual dano sofrido pelo tempo que 

negativação perdurou. Desta forma REJEITO as PRELIMINARES e por não 

vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito. Ante a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, 

sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova, incumbia à Ré 

trazer aos autos prova da origem do débito, o que não ocorreu. Portanto, o 

apontamento ora combatido deve ser declarado inexistente. Não havendo 

uma mínima comprovação da origem do débito, impõe-se o seu 

reconhecimento como inexistência; o que torna a inscrição questionada 

nos autos como indevida. E trata-se de ponto pacífico em nossa 

jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela negativação 

indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] 

RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). Instra frisar, conforme 

entendimento recente da Turma Recursal do E. TJMT os print screen ou 

telas sistêmicas, configuram prova unilateral imprestável à finalidade 

intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas 

de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade. 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. […] (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Todavia, considerando que esta ostenta diversas inscrições 

posteriores em seu nome, das quais não demonstrou nos autos que 

encontravam-se em discussão e que atenuam o abalo moral sofrido. Neste 

ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos e CONDENAR a parte 

Requerida a pagar a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006589-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILDO FERREIRA DA SILVA JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da presente demanda cinge-se a inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes no valor de R$ 

255,78 (duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) 

vencido em 05.08.2016 e inscrito em 02.09.2016. Inicialmente quanto ao 

valor da causa o art. 292, §3º, CPC permite ao juiz a correção de ofício do 

valor da causa quando verificar que esta “não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo 

autor”. Por expressa disposição do art. 291, NCPC à toda causa deverá 

ser atribuído um valor. Em sua exordial a parte Requerente atribuiu à 

causa o valor de R$ 255,78 (duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta 

e oito centavos), correspondentes ao débito que buscava ver declarado 

inexigível; todavia, ainda postulou a condenação da parte Embargante em 

danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo qual 

o valor da causa é obtido pela soma destes valores. Em sua exordial a 

parte Requerente nega a existência do débito. Por seu turno a parte 

Requerida aduz PRELIMINARES de INEPCIA da petição inicial e AUSENCIA 

DE INTERESSE DE AGIR; bem como no mérito sustenta pela inexistência de 

danos morais. Conforme destacado a controvérsia da presente demanda 

cinge-se quanto à oridem do débito. Ônus que incumbia à parte Requerida, 

porém esta quedou-se inerte. A exigência de comprovante de endereço é 

despicienda, nos casos em que não exista questionamento quanto ao real 

domicílio da parte Requerente; ademais, em se tratando de correntista da 

instituição financeira Requerida, esta visando corroborar suas alegações 

poderia juntar aos autos prova de que o autor resida em outro domicílio , o 

que não o fez. Há INTERESSE de AGIR na medida em que a defesa 

ofertada pela parte Requerida contrapõe as pretensões autorais. Firme em 

tal fundamentação REJEITO as PRELIMINARES suscitadas e passo a 

análise do mérito. Ante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à 

presente demanda, sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova, 

incumbia à Ré trazer aos autos prova da origem do débito, o que não 

ocorreu. Portanto, o apontamento ora combatido deve ser declarado 

inexistente. Não havendo uma mínima comprovação da origem do débito, 

impõe-se o seu reconhecimento como inexistência; o que torna a inscrição 

questionada nos autos como indevida. E trata-se de ponto pacífico em 

nossa jurisprudência e doutrina pátria o dano moral in re ipsa pela 

negativação indevida. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Circunstância dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida 

impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece 
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reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Verifica-se a existência de inscrição pre-existente movida 

pe la  empresa  V IVO S .A ,  d i scu t ida  nos  au tos  nº 

1006590-55.2017.8.11.0015; apesar de naqueles autos referido débito ter 

sido declarado existente, uma vez que não houve o trânsito em julgado da 

sentença, restando inequívoca sua discussão em Juízo, é inaplicável a 

Súmula 385, STJ. Todavia, considerando que esta ostenta diversas 

inscrições posteriores em seu nome, das quais não demonstrou nos autos 

que encontravam-se em discussão e que atenuam o abalo moral sofrido. 

Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 

INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de outros 

apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão de 

afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão somente, 

no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO 

discutido nestes autos e CONDENAR a parte Requerida a pagar a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta sentença e, 

via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. RETIFIQUE-SE o VALOR DA CAUSA para constar o valor 

atribuído pela parte Requerente em sua petição inicial no patamar de R$ 

10.255,78 (dez mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito 

centavos). Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010183-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIA VASCONCELOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT0011461A-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. 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 síntese aduz a parte Requerente que teve o fornecimento 

de água suspenso em sua residência em fevereiro/2017 em razão de 

débito vencido em novembro/2016 e já quitado em janeiro/2017 por 

ocasião da primeira suspensão. Por seu turno a parte Requerida aduz 

regularidade da suspensão e inexistência dos danos morais. A 

PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA não prospera. Ainda que a parte 

Requerente não tenha trazido aos autos cópia do aludido contrato de 

locação ou prova documental equivalente, todos os comprovantes de 

pagamento e solicitações de religação encontram-se no nome da parte 

Requerente. Desta forma REJEITO a PRELIMINAR suscitada e por não 

vislumbrar questões de nulidade passo a análise do mérito. Analisando a 

conversa via aplicativo WhatsApp (id nº 9649715) verifica-se que em a 

parte Requerente noticiou a suspensão no fornecimento de água em 

03.01.2017, após em 08.02.2017 e, por fim em 14.04.2017. Em todas as 

solicitações há informações de pendências referente à fatura de 11/2016. 

Em que pese a parte Requerente aduza pelo pagamento, a fatura no valor 

de R$ 72,16 quitada em 03.01.2017 era composta de dois valores. O 

primeiro, referente à 11/2016, no valor de R$ 2,45 e o segundo, referente 

à 10/2016, no valor de R$ 69,71. Pela simples análise dos valores contidos 

na referida fatura em contrates com as demais faturas colacionadas aos 

autos, não se mostra possível concluir que a fatura no valor de R$ 72,16 

quitada em 03.01.2017 abrangia a integralidade dos débitos do mês de 

referência de 11/2016 que, por sua vez somente foi adimplido em 

20.04.2017. Todavia, ainda que inadimplente a parte Requerente, o débito 

referente à fatura 11/2016 não mais poderia ensejar o corte, isto porque a 

jurisprudência pátria exige que a fatura ensejadora da suspensão seja 

atual, ou seja, aquela do mês de consumo. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORTE DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. 

DÉBITOS PRETÉRITOS. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. 1. O corte de água 

pressupõe o inadimplemento de conta atual, relativa ao mês do consumo, 

sendo indevida a suspensão do abastecimento em razão de débitos 

antigos, porquanto se configura como serviço essencial à população. 

Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ, 

AgRg no AREsp 645.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015 - grifo nosso) Inclusive 

neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE 

SERVIÇO DE ÁGUA EM UNIDADE HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DA CONDUTA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O corte ilegal no 

fornecimento de água em unidade habitacional, levado a efeito, atinge a 

regra da continuidade na prestação do serviço e causa dano moral 

passível de indenização. […] (Acórdão n.869578, 20140111560509ACJ, 

Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/05/2015, 

Publicado no DJE: 28/05/2015. Pág.: 304 - grifo nosso). É sabido que a 

condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não 

havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum 

indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser representar 

uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um 

caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os 

fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o 

enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser 

insignificante. Tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a 

Requerente é razoável de acordo com as lesão que se pretende 

combater, levando-se em consideração os fatos narrados na petição 

inicial. Por fim, no que tange ao dano material este revela-se demonstrado 

pelos recibos colacionados aos autos (id nº 9649895); contudo estes 

perfazem a soma de R$ 1.730,00 (um mil e setecentos e trinta reais) 

apenas. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a LIMINAR concedida no id 

nº 9824228; ainda CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de 

R$ 1.730,00 (um mil e setecentos e trinta reais) devidamente atualizado 

pelo INPC a partir dos efetivos pagamentos e com a incidência de juros 

legais a partir da citação; bem como a pagar a importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de 

correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006718-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LADY LAURA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela parte Autora, 

com assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos 

documentos que acompanham a inicial, apontando a existência de 

contratação além de telas de seu sistema interno, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 451,43 

(quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito 

e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009826-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA MODESTO MENEGITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno e extrato de faturas 

comprovando a relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as 

provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 
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impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010076-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR SOARES VOLKEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010365-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MENDES PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-24.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARY HELEN DAIANE SILVESTRE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 
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extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 172,85 (cento e 

setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010286-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI APARECIDO COELHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. Eis a 

síntese do necessário. Decido. Diante da ausência de preliminares, passo 

a analise do mérito. Destaque-se que as provas carreadas pela 

Reclamada dão conta da cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, 

desincumbindo-se, portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso II, do CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se 

recentemente nosso Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples 

ausência de notificação do devedor acerca do crédito cedido não o 

desobriga ao pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário 

de praticar os atos necessários a preservação de seu direito. Para 

ilustrar, colaciono a ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. 

CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação 

ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, 

que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. - A 

jurisprudentes deste Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de 

notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) 

não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar 

os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - 

Na hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da 

recorrida em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Deixo de 

condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010465-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INES DICKEL FONTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pela Autora, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica 

existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são 

capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus 

da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 291,31 (duzentos e 

noventa e um reais e trinta e um centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 302197 Nr: 9722-40.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica da Silva Costa - 

OAB:23.320MT

 Assim, considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer 

elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos 

requisitos ensejadores da prisão, mantenho a prisão preventiva do 

indiciado LUIZ HENRIQUE MORAES SILVA.Notifique-se o Ministério Público 

e a Defesa.Intime-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 7 de março de 2018.Rosângela 

Z a c a r k i m  d o s  S a n t o s J u í z a  d e 

Direito..............................................................................................................

................................

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 120574 Nr: 12889-46.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONIR ANTONIO, RONY BARBOSA 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POMPILIO PAULO AZEVEDO 

SILVA NETO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

OSMAR DOS SANTOS BORGES - OAB:16.648-MT, VANDERSON PAULI - 

OAB:MT - 13534 / O

 Certifico que, em razão do disposto na CNGC, artigo 1695, intimo o d. 

advogado Vanderson Pauli, OAB/MT 13534, para que no prazo de dez 

(10) dias, traga aos autos a comprovação da intimação da renuncia 

entregue ao mandante, ficando advertido de que nesse período continuará 
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representando-o, para evitar-lhe prejuizos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193306 Nr: 15071-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DA SILVA FERREIRA, JAILSON DA 

SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAILSON DA SILVA FERREIRA, Cpf: 

042.220.541-94, Rg: 2362014-5, Filiação: Antonio Gonçalves Ferreira e 

Maria Sonia da Silva Ferreira, data de nascimento: 26/11/1987, 

brasileiro(a), natural de Nova Canaã do Norte-MT, solteiro(a), operad. de 

caixa, no segur. desemprego, Telefone 9635-6465. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na denúncia para ABSOLVER o acusado JAILSON DA SILVA 

FERREIRA, com base no art. 386, VII, do CPP; e CONDENAR o acusado 

LUCAS DA SILVA FERREIRA, vulgo “Anão”, brasileiro, solteiro, serviços 

gerais, natural de Sinop/MT, nascido no dia 08/06/1995, filho de Antônio 

Gonçalves Ferreira e Maria Sonia da Silva Ferreira, nas penas do artigo 

16, paragrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.Passo a dosimetria de 

penaAnalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

concluo que o acusado agiu com consciência e determinação, sendo 

reprovável a sua conduta, estando evidenciada a sua culpabilidade. O réu 

não registra antecedentes criminais (fl. 61). Não há elementos nos autos 

para perquirir a conduta social e a personalidade do acusado. As 

circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. Diante de tais 

considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, verifico a 

incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista 

no art. 65, III, “d”, do CP. Todavia, em virtude da súmula 231 do STJ, deixo 

de aplicar a atenuante, eis que a pena base foi fixada no mínimo legal. Não 

há circunstâncias agravantes.Assim, mantenho a pena em 03 (três) anos 

de reclusão e 10 (dez) dias-multas, à base de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva ante a ausência de 

causa de diminuição ou de aumento de pena. De acordo com o disposto no 

artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença 

penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do 

acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da 

pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão 

cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de 

pena, deixo de promover o referido cálculo.Nos termos do que dispõe o 

artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o Contudo, analisando o artigo 44 

do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos 

para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e as 

circunstâncias do crime são favoráveis. Entendo que a substituição da 

pena privativa de liberdade pela restritiva de direito mostra-se adequada 

para promover a sua recuperação. Assim, determino a substituição da 

pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, sendo 01 

(uma) consistente em prestação de serviços à comunidade, em local a ser 

estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora 

por dia de condenação, e outra consistente na limitação do fim de 

semana.Declaro o perdimento arma de fogo e das munições apreendidas 

(fl.28) em favor da União, o que faço com base no art. 91, inciso II, alínea 

“a”, do Código Penal, determinando as providências do art. 25 da Lei nº 

10.826/2003. No tocante aos demais bens apreendidos e depositados em 

Juízo, certificados à fl.37 intimem-se o réu para que proceda a retirada 

dos referidos objetos em cartório no prazo de 90 (noventa) dias, desde 

que comprovada sua propriedade legal. Esgotado o prazo sem o seu 

comparecimento, determino, desde já, a destruição, nos termos do art. 91, 

inciso II, alínea “a”, do Código Penal, posto que não mais interessam ao 

processo.Condeno o acusado LUCAS DA SILVA FERREIRA no pagamento 

das custas processuais.Dê-se as baixas necessárias quanto ao acusado 

JAILSON DA SILVA FERREIRA.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Sinop, 22 de fevereiro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187606 Nr: 8865-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CLUGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILSON CLUGG, Cpf: 94295581100, Rg: 

1388517-0, Filiação: Sebastião Clugg e Tereza Aparecida Vieira Clugg, 

data de nascimento: 09/05/1981, brasileiro(a), natural de Janiópolis, Campo 

Mourao-PR, divorciado(a), comerciante, autonômo, Telefone 66 

9672-9402. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código nº 187606Vistos em correição, Recebo a denúncia 

ofertada pelo Ministério Público, dando o acusado Adilson Clugg como 

incurso no artigo nela mencionado.Cite-se o acusado para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o 

artigo 396 do CPP. Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá 

indagar ao acusado se este possui condições financeiras para constituir 

advogado. Em caso negativo, informá-lo-á que será assistido pela 

Defensoria Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para 

apresentar resposta no prazo de até 10 dias, nos termos do artigo 396-A, 

§ 2º, CPP.Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

5 (cinco) (art. 532, CPP), qualificando-as e, se necessário, requerer suas 

intimações.Após, voltem-me para deliberar quanto às alegações da defesa 

ou designar audiência de instrução e julgamento.Outrossim, defiro o 

requerimento ministerial formulado no item “2” de fl. 44.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Sinop/MT, 11 de setembro de 2013. Rosângela 

Zacarkim dos Santos Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Sinop, 22 de fevereiro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120559 Nr: 13178-76.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEVELT GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSEVELT GOMES DE SOUZA, Cpf: 

94749329134, Rg: 11334746, Filiação: Geraldo Gomes da Silva e Dorvina 
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Delfina Souza Silva, data de nascimento: 23/09/1981, brasileiro(a), natural 

de Tangará da Serra-MT, convivente, corretor de vendas, Telefone 

9996-1771. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para condenar ROSEVELT GOMES DE SOUZA, brasileiro, 

convivente, nascido aos 23/09/1981, inscrito CPF nº 947.493.291-34, 

natural de Tangará da Serra/MT, filho de Geraldo Gomes da Silva e 

Dorvina Delfina Souza Silva, residente e domiciliado na Rua Inglaterra, nº 

343, Jardim Europa, na cidade de Sinop/MT, como incurso na pena do 

artigo 304, com remissão ao artigo 297, ambos do Código Penal.Passo a 

dosimetria da pena.A culpabilidade é normal a espécie, nada tendo a se 

valorar. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acerca da 

conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para 

auferi-las. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do 

crime inerentes ao tipo. Diante de tais considerações quanto às 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase 

da dosagem, vislumbra-se a circunstância atenuante da confissão 

espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, 

todavia, deixo de reduzir, em razão de a pena já se encontrar no mínimo 

legal, nos termos da súmula 231 do STJ, tornando-a definitiva no patamar 

acima mencionado em razão da ausência de causa de aumento e 

diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento da pena será o 

aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, 

devendo ser designada oportunamente audiência admonitória para fixação 

de suas condições.De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do 

Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, 

deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se 

necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No 

entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não 

ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de 

promover o referido cálculo.Contudo, analisando o artigo 44 do Código 

Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma 

vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não houve 

violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição em 

razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para promover a 

recuperação do condenado. Assim, determino a substituição da pena 

privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, uma consistente 

na prestação de serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo 

Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de 

condenação e outra de limitação de final de semana, em local e horário a 

ser estabelecido pelo juízo da execução, nos termos do artigo 150, da lei 

n°7210/84.Outrossim, após o trânsito em julgado da presente decisão, 

determino a destruição dos documentos apreendidos às fls. 70, com 

fundamento no artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.Condeno o 

réu no pagamento das custas processuais.Transitada esta em julgado, 

voltem-me os autos conclusos para eventual declaração de prescrição 

pela pena em concreto e extinção da punibilidade do réu. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se os autos.

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, Karina Peres Duarte 

Carassa, digitei.

Sinop, 22 de fevereiro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 276062 Nr: 13740-41.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 Ação Penal - Código Apolo 276062

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejado em 

audiência por Ademir Dias da Silva, por intermédio de sua defesa técnica, 

alegando, em síntese, possuir os requisitos para responder ao processo 

em liberdade, bem como estarem ausentes as circunstâncias 

autorizadoras da prisão cautelar (fls. 139/140).

O Ministério Público se manifestou às fls. 146/149, opinando pelo 

indeferimento do pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

Compulsando os autos, não obstante os argumentos defensivos expostos 

à fl. 139, inexistem elementos novos a autorizar o acolhimento do pleito, 

hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado 

(fls. 57/60), mantida às fls. 22/23 dos autos em apenso (Código Apolo 

315351), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras 

previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não 

ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito formulado pelo 

acusado Ademir Dias da Silva em audiência.

No mais, diante do endereço fornecido à fl. 150, designo audiência para 

inquirição da testemunha Ezequiel de Oliveira Moura para o dia 14 de 

março de 2018, às 16 horas.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se e requisite-se o acusado, intimando-se as advogadas 

constituídas.

Por fim, oficie-se ao Juízo da Comarca de Pedra Preta/MT solicitando 

informações sobre a carta precatória expedida à fl. 124, bem como 

urgência em seu cumprimento, haja vista se tratar de feito com réu preso, 

já interrogado e com tese de autodefesa de negativa de autoria.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sinop, 08 de março de 2017.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 314163 Nr: 17083-11.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico e dou fé que o advogado NÉVIO PEGORARO, fica devidamente 

intimado a apresentar resposta à acusão, por escrito, no prazo de 10(dez) 

dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180193 Nr: 999-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MELLO HILLESHAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON MELLO HILLESHAIN, Cpf: 

03323045157, Rg: 12.353.197-3, Filiação: Frangolino Hileshain e Maria 

Lídia Mello Hileshain, data de nascimento: 13/11/1977, brasileiro(a), natural 

de Santo Cristo-RS, casado(a), do comércio - serralheiro, caseiro, 

Telefone 9963.2506, 96034945. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado a comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, a fim de informar dados 

bancários (cartão magnético + CPF), para posterior restituição do 

numerário apreendido nestes autos.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 05 de fevereiro de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 182137 Nr: 3068-76.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENDRIGO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Certifico que até a presente data, devidamente intimado via DJE o 

advogado Valmir Antonio de Moraes não apresentou memoriais finais.

Dou fé

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 302944 Nr: 10151-07.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU PIRES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo 302944 – Lei Maria da Penha (L. 11.340/06)

Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de Urgência

Vistos.

Diante do petitório acostado às fls. 21/23 e da manifestação do Ministério 

Público às fls. 29/29-verso, intime-se o requerido Dirceu Pires da Luz para 

cumprir fielmente as medidas protetivas deferidas em favor da requerente 

Cicera Missilene Carneiro Silva, das quais foi cientificado em 20/07/2017 

(fl. 18), sob pena de decretação da sua prisão preventiva.

A nova intimação deverá ser cumprida no prazo de 24 HORAS.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 28 de fevereiro de 2018.

 Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181361 Nr: 2269-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRO PEREIRA DA CRUZ, Cpf: 

011.360.611-77, Rg: 1951393-3, Filiação: Geraldo Prado Cruz e Mariza 

Pereira da Cruz, data de nascimento: 01/05/1981, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, casado(a), servente geral, adm. empresas, motorista, Telefone 

9902-6644. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR à sentenciada, acima qualificado para indicar quais 

dos bens apreendidos lhe pertence, para posterior restituição, 

Cientificando-a de que o não comparecimento no prazo de 90 (noventa 

dias), os bens serão doados acaso uteis ou destruídos acaso inutilizáveis.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Cumpra-se a sentença prolatada 

nos autos e, após, ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e 

anotações de vezo.

Sinop, 05 de março de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185336 Nr: 6458-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, Cpf: 

040.951.771-28, Rg: 2407421-7, Filiação: Irene Oliveira dos Santos, data 

de nascimento: 22/05/1993, brasileiro(a), natural de Curitiba-PR, 

convivente, menor, serv. gerais, Telefone 9693-3930, 9964-2196. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR à sentenciada, acima qualificado para indicar quais 

dos bens apreendidos lhe pertence, para posterior restituição, 

Cientificando-a de que o não comparecimento no prazo de 90 (noventa 

dias), os bens serão doados acaso uteis ou destruídos acaso inutilizáveis.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Despacho/Decisão: Ação Penal - Código Apolo 185336Vistos em 

correição.Cumpra-se a sentença prolatada nos autos, parcialmente 

modificada pelo acórdão de fls. 241/248 e, após, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas e anotações de vezo.Sinop, 16 de maio de 2017.Débora 

Roberta Pain CaldasJuíza de Direito

Sinop, 05 de março de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Hugo Barros 

Duarte, OAB/MT 5373, para que proceda o pagamento das custas 

referente ao pedido de desarquivamento do Processo 

4697-32.2010.811.0002, ID 243590, da Vara Especializada Em Direito 

bancário da Comarca de Várzea Grande, no prazo de 5(cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): LILIAN FARIA 

DA SILVA TAQUES, OAB/MT 22705, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os Autos Código 309782 da 2ª Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser 

retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): DANIELLA 

GONÇALVES FERREIRA DA COSTA, OAB/MT 21397, para que tome 

ciência de que está disponível para carga os Autos Código 285825 da 1ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, devendo o 

mesmo ser retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): DAGNEL 

CORREA DA COSTA JUNIOR, OAB/MT 12934, para que tome ciência de 

que está disponível para carga os Autos Código 307647 da 1ª Vara de 

Família e Sucessões Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser 

retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO SCARANTII, OAB/MT 11646, para que tome ciência de 

que está disponível para carga os Autos Código 291347 da Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, 

devendo o mesmo ser retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação dos Doutores: SERVIO TULIO DE 

BARCELOS, OAB/MT 14258-A e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, 
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OAB/MT 19081 A, para que tomem ciência de que está disponível para 

carga os Autos Código 85036 da Vara Especializada em Direito Bancário 

da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB/MT 16168, para que tome ciência de que 

está disponível para carga os Autos Código 300613 da Vara Especializada 

em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser 

retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): RODRIGO LUIS 

CASSIMIRO DA SILVA, OAB/MT 18060, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os Autos Código 218480 da Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser 

retirado no prazo de 5 (cinco) dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): MARCIO 

ALEXANDRE MALFATTI, OAB/MT 16.943-A, para que tome ciência de que 

está disponível para carga os Autos Código 216903 da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande, devendo o mesmo ser retirado no prazo de 5 

(cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 525911 Nr: 1929-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências n.º 1929-55.2018.811.0002 - ID. 525911Vistos 

etc.(...).Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de restituição 

formulado por Daniel Paulo Maia Teixeira, referente a Guia n.º 24702, nos 

termos do inc. I, do art. 487, do CPC/2015.Comunique-se ao Departamento 

de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça – TJ/MT para as 

providências.Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

incabíveis na espécie. Após, arquive-se com as cautelas de 

praxe.P.R.I.Várzea Grande-MT, 8 de março de 2018. JONES GATTASS 

DIAS Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000593-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. H. V. (AUTOR)

I. D. V. (AUTOR)

V. H. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. (RÉU)

H. M. H. (RÉU)

S. F. H. (RÉU)

 

Vistos. Compulsando os autos constata-se que a ação está sendo 

proposta contra a genitora e contra os avós maternos – ainda que inexista 

prova documental quanto ao parentesco desses. Como se sabe, o dever 

de prestar alimentos aos filhos é dos pais, dever este que se transfere 

aos ascendentes, uns na falta de outros artigos 1.696 e 1.697 do Código 

Civil. Entretanto, os avós só estão obrigados a prestar alimentos aos netos 

se os pais não estiverem em condições de assistir os filhos 

convenientemente. Assim, sem que os parentes mais próximos tenham 

sido acionados, os mais afastados não podem sê-lo. E só no caso de 

impossibilidade financeira do genitor que estariam legitimados os avós 

maternos para figurar na relação processual. Leciona Wilson Bussada: 

"Sem prova cabal de que ambos os genitores não podem suprir de 

alimentos os filhos, é defeso reclamar do avô a pensão. Na falta do pai, 

suporta o encargo a mãe, embora já com aquele deva dividir a obrigação" 

(Alimentos, p. 429.1993. No mesmo sentido, verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS - REDUÇÃO DO 

VALOR FIXADO - POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

ALIMENTANTE NÃO FAVORÁVEL – AVÓ PATERNA – 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1{...}. 

3. É subsidiária a responsabilidade dos avos de prestar alimentos. (Ap 

158190/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016). 

Dito isto, recebo a ação somente contra a genitora Henais Micheline Holz, 

excluindo, por ora, os avós maternos do polo passivo desta ação, pelo 

que determino sejam tomadas as previdências junto a distribuição. I - Sem 

prejuízo das determinações acima, atento ao princípio constante do artigo 

1.694, §§ 1º e 2º, do Código Civil, considerando-se a idade dos 

Requerentes, considerando que é obrigação não só do pai, mas também 

da mãe no que tange ao sustento dos filhos, considerando que os 

alimentos provisórios visam tão somente a evitar que o alimentando 

pereça, até que se decida em definitivo o valor dos alimentos segundo a 

capacidade de quem paga e a necessidade de quem recebe e 

considerando a falta de elementos que comprovem os rendimentos da 

Requerida, arbitro alimentos provisórios em 70% (setenta por cento) do 

salário mínimo, valor este, que entendo adequado para a situação dos 

autos, possibilitando a satisfação das necessidades mínimas dos 

Requerentes e o adimplemento por parte da Requerida e que serão 

devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) 

de cada mês mediante recibo ou depósito em conta bancária que o 

representante legal dos Requerentes indicar. II- Cite-se a requerida, no 

endereço constante na inicial, intimando-a, no mesmo ato, para audiência 

de conciliação/mediação que designo para o dia 12/4/2018, às 15h00min 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. 

III- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado à requerida o direito de examinar seu conteúdo 

a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). IV- Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC/2015. 

V- Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. VI- 

Determino a realização de estudo psicológico e social, no domicílio dos 

requerentes e da parte requerida, em laudo circunstanciado. Prazo: 10 

(dez) dias. VII- Notifique-se o representante do Ministério Público. VIII- 

Intime-se, ainda, o representante legal dos menores para indicar, até o dia 

da audiência, o número de conta bancária para depósito dos alimentos. IX- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 326805 Nr: 23121-20.2013.811.0002

 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: TFR, EMDL, FFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autores foram intimados por edital e pessoalmente, respectivamente, 

para darem andamento ao feito (fls. 72/75; 80), sob pena de extinção, 

sendo que deixaram decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fls. 76 

e 82).

Destarte, intimados pessoalmente e via edital para darem pros-seguimento 

no feito, como não o fizeram no prazo legal, é factível a extinção do 

processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1°do Código de Processo Civil e, por consequência, 

revogo a tutela concedida à fl.36.

Sem custas e sem honorários por serem os autores beneficiários da 
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assistência judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 306037 Nr: 1778-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSG, ACDSG, JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:8004, COORDENADOR DA UNIVAG - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA/CURADOR - OAB:, TATIANA M. DO AMARAL - OAB:OAB/MT 

6.560B

 Vistos.

 I- Tendo em vista que a parte autora não foi localizada no endereço 

informado nos autos, INTIME-A pessoalmente, via edital, para que promova 

os atos que lhe compete, manifestando interesse no prosseguimento do 

feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser 

resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 321052 Nr: 17453-68.2013.811.0002

 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: ROSANA MARIA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GONÇALO DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 VISTOS.

I- Defiro o pedido de fl. 259.

II- Designo audiência de conciliação para o dia 03/05/2018, às 15:00 horas.

III- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados.

 IV- Notifique-se.

V- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450125 Nr: 11958-38.2016.811.0002

 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: JSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

CHAVES FADINI - OAB:OAB/MT 7645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 Vistos.

I- Proceda-se à avaliação, nos exatos termos da decisão de fls. 

104/104-verso, atentando-se ao disposto na petiçãod e fls. 106/108.

II- Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 249675 Nr: 9125-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEILA APARECIDA SOUZA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A resposta ao ofício n. 148/2016 (117), fora juntada à fl. 108.

Cumpra-se decisão de fl. 108.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 222277 Nr: 2507-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABP-rPsmMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - 

OAB:2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 428, todavia, deverá a parte exequente apresentar 

cálculo atualizado do débito e informar nos autos o endereço atualizado do 

executado.

Sobrevindo as informações, renove-se o mandado de prisão para 

cumprimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 103146 Nr: 12028-07.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABP-rPsmMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Maria Reis - 

OAB:9.616/MT, LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRÍCIA ELIAS - 

OAB:8.231-OAB/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14264-MT

 Vistos.

Sobre a resposta de ofício juntada às fls. 365/366, diga a parte exequente, 

requerendo o que entender de direito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 436178 Nr: 4759-62.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSA, MSDA, MJDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOUELLY DE SOUZA 

MORAES COSTA - OAB:17018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de sentença

PROCESSO Nº 4759.62.2016.811.0002

Código nº 436178

 Vistos.

 O alimentante foi intimado nos termos dos Artigos 523 e 528 do CPC, para 

em pagar os valores atrasados pelo rito da expropriação de bens/valores, 

bem como para pagar as 03 últimas parcelas em atraso sob pena de lhe 

ser decretada a prisão civil (fl. 57) e manteve-se inerte (certidão fl. 58).

A parte credora pugnou pela decretação da prisão civil do executado (fls. 

68).

DECIDO INTERLOCUTORIAMENTE

 Após a citação válida, a desídia do devedor tem como consequência, a 

sua prisão civil, ainda mais, se levarmos em conta, a não apresentação 

sequer de justificativas.

Como é cediço, além das prestações vencidas antes da propositura da 

ação (três últimas), também incumbe ao devedor efetuar o pagamento das 

parcelas vencidas no curso da demanda.

É orientação já consolidada no colendo STJ:
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“No caso de prestações vencidas no curso da execução, não se aplica a 

jurisprudência que restringe a prisão ao pagamento das três últimas 

parcelas” (STJ-4ª Turma, HC 14.841-SC, rel. Min. César rocha, 

j.7.12.00,v.u., denegaram a ordem, DJU 19.03.01,p.109).

 Vejamos os termos da SÚMULA 309 do STJ:

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem 

no curso do processo.

 Dessa forma, esgotadas as medidas capazes de compelir o devedor de 

alimentos a saldar sua obrigação. Não resta alternativa exceto a 

decretação de sua prisão civil, e o protesto do pronunciamento judicial, 

além da consulta e constrição de eventuais bens e valores em se nome.

 Diante do exposto:

a- DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado pelo prazo de 60 (sessenta 

dias), nos termos do art. 528, §3º do CPC c/c artigo 19 da lei 5.478/68.

“ A prisão por débito alimentar não é pena, mas meio coercitivo de 

execução, para compelir o devedor ao pagamento da prestação de 

alimento. Essa prisão não existe para punir o devedor, tanto que , 

pagando-se o débito, a prisão será levantada.” (Álvaro Villaça Azevedo).

“ ...Omisso o executado em efetuar o pagamento, ou em oferecer escusa 

que pareça justa ao órgão judicial, este, sem necessidade de requerimento 

do credor, decretará a prisão do devedor.” (José Carlos Barbosa Moreira)

“...Se o juiz agir de ofício, inclusive para decretar a prisão do devedor, tem 

respaldo legal para fazê-lo. E assim está previsto em face da relevância 

da matéria , que visa a atender as necessidades básicas e primárias das 

pessoas para a própria subsistência garantindo, assim, o bem maior, que 

é a vida.” ( Francisco Fernandes de Araújo- RT - 634/ 31)

“A decretação da prisão civil do devedor de alimentos, permitida pela 

Constituição Federal, artigo 5º, LXVII, é meio coercitivo de forma a 

obrigá-lo a adimplir a obrigação. ( CPC Comentado – Ed RT – 2ª Ed Nélson 

Nery Júnior – p.1091).

 Expeça Senhor Gestor o competente mandado de prisão em desfavor de 

silas filho de almeida, pelo prazo de 60 dias, ante o não cumprimento da 

obrigação alimentar.

 Conste no mandado:

A- O valor total do débito alimentar, R$ 1.116,21, mais as prestações 

mensais que se vencerem até o efetivo pagamento;

B - que a autoridade que efetuar a detenção deve dar cumprimento ao 

inciso LXII do art. 5º da Constituição Federal, com imediata comunicação 

da prisão à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

 Em atenção ao disposto no inciso LXIII do mesmo artigo da Carta Magna, 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser intimada, 

garantindo, assim, ao detido, assistência de advogado.

 Caso o executado constitua advogado de sua confiança, a presente 

nomeação fica sem efeito.

 A prisão retro será cumprida na Delegacia mais próxima da residência do 

devedor.

 D - Intime-se.

E - cumpra-se.

 Várzea Grande, 09 de março de 2018.

 Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 373730 Nr: 22100-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPG, TNPQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA 

ALVES/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:7544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELINA DE FREITAS 

RIBEIRO - OAB:DEFENSORPÚBLICO

 Vistos.

I - Com razão a manifestação ministerial constante de fls., 156/158, além 

do que é inegável, a possibilidade da prisão do devedor de alimentos.

 II – Sabemos ainda, que a prisão do devedor de alimentos não tem cunho 

satisfativo, tampouco punitivo, sendo apenas um mecanismo de coerção 

sobre a vontade do devedor, de forma que, mesmo preso, o executado 

continua a ser devedor. Por ser um mecanismo de pressão, após o 

pagamento o devedor será imediatamente libertado, por meio de alvará de 

soltura.

 III - Por fim, o Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento 

parcial da dívida não é suficiente para a revogação da prisão.

 IV – Desta forma, determino:

A- Intime-se a exequente a apresentar o cálculo do débito alimentar, 

posteriormente, adequando-se o pedido pela forma expropriatória.

B- Mantenho a ordem de prisão de fls., 154.

V - Adote Sr. Gestor as providencias pertinentes.

VI - Cumpra-se.

Várzea Grande 09 de março de 2018.

 Dr. josé antonio bezerra filho

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450016 Nr: 11912-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRV, VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ANTUNES PAGOT - 

OAB:6282

 Vistos.

Informações de Agravo de Instrumento prestadas nesta data, por meio do 

ofício n. 03/2018.

Encaminhe-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 81449 Nr: 3969-64.2005.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIA BATISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NILSON BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:OAB/MT 6089, LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - 

OAB:1760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - 

OAB:15.396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a(o) inventariante, por edital, a promover o andamento do feito, 

no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim não o fazendo, não ser 

resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 256103 Nr: 14306-39.2010.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA APARECIDA CAIRES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6106, THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16.317

 Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelos artigos 3º, 

§3º e 139, V do CPC, in verbis:

§ 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.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 
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incumbindo-lhe:

(...)

V -promover, a qualquer tempo, a autocomposi-ção, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto:

I- Dentro do Poder Geral de Cautela, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 24/4/2018, às 16h00m (Horário Oficial de 

MT).

II – Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive cientificando 

as partes interessadas e advogados/Defensores.

III – Às providências.

IV – Notifique-se o representante do Ministério Público.

V- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 387307 Nr: 3662-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCPDSS, LPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 421338 Nr: 22709-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGDS, FERNANDA ORINEIDE GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena 

de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 502070 Nr: 366-81.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDO, MDALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBO, MEBO, VBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIC UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ - DANIELA MARQUS ECHEVERRIA - OAB:4939

 VISTOS.

I- Dentro do poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino 

a realização de Estudo Psicológico e Social no domicílio da(o) requerente e 

do(a) requerido(a), sem prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, 

aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e 

psicológicas para criação e educação das menores, em laudo 

circunstanciado, no prazo 15 (quinze) dias.

II- Após, volte-me concluso.

III- Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 232041 Nr: 12241-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANY ARLEY DA SILVA - 

OAB:11.250, HELIO DA SILVA DIONIZIO - OAB:13556/MT

 Vistos.

O juiz pode e deve tentar conciliar as partes em qualquer fase do 

processo.

Ademais, tal prerrogativa é disponibilizada ao Magistrado pelos artigos 3º, 

§3º e 139, V do CPC, in verbis:

§ 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.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe:

(...)

V -promover, a qualquer tempo, a autocomposi-ção, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Ante o exposto:

I- Dentro do Poder Geral de Cautela, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 03/05/2018, às 15h30m (Horário Oficial de 

MT).

II – Expeça-se o competente mandado de intimação, inclusive cientificando 

as partes interessadas e advogados/Defensores.

III – Às providências.

iV – Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007748-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. S. R. (REQUERENTE)

C. W. (REQUERENTE)

E. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. S. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1007748-87.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

para que no prazo de 10 (dz) dias manifeste sobre o ID 12158757. Várzea 

Grande/MT, 12 de março de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008769-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOZANIEL FERNANDES DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLE BOTTARO OAB - MT16758/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZANIELLI NUNES DE BRITO FERNANDES (RÉU)

 

1008769-98.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Parte para 

ciência da decisão de ID 11698212 12159664 Várzea Grande/MT, 12 de 

março de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002973-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. X. D. F. P. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Processo 

1002973-29.2017.8.11.0002 VISTOS etc. DIONEY PAIXÃO DE ASSIS e 

LUCINETE XAVIER DE FRANÇA PAIXÃO DE ASSIS, qualificados, ajuizaram 

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em síntese, o que segue. 

Casaram-se no dia 07/12/2012, sendo, o regime de bens, o da comunhão 

universal. O casal possui 01 (um) filho, menor de idade. O filho ficará sob 

a guarda da genitora. O direito de convivência será exercido pelo genitor 

na forma descrita na inicial. No que tange à pensão alimentícia ao filho, o 

genitor pagará o montante de 15% de seus rendimentos líquidos, ou seja, 

após os descontos legais, incidindo sobre o 13º salário, férias, verbas 

rescisórias, gratificações e adicionais, mediante desconto em folha de 

pagamento do autor. Na constância do casamento, o casal adquiriu os 

seguintes bens: a) um imóvel, situado na Rua Esmeralda Carolina de 

França, Quadra 88, n° 01, Bairro São Simão, Várzea Grande – MT; b) três 

terrenos, situados na Rua Esmeralda Carolina de França, Quadra 88, 

Lotes sob os n° 02, 03, 04, Bairro São Simão, Várzea Grande – MT, e, c) 

um veículo GM/Celta 4P Life, ano 2009/2010. Quanto à partilha de bens, as 

partes acordam que os bens dos itens “a” e “b”, terreno de nº. 02, 

caberão ao cônjuge virago. Os bens do item “ b”, nº 3 e 4 caberão ao 

cônjuge varão. Os demais bens já foram partilhados. Os requerentes 

renunciam reciprocamente a pensão alimentícia. O cônjuge virago 

pretende voltar a usar o nome de solteira. Pugnaram pelo decreto de 

divórcio. O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela 

procedência do pedido constante na inicial, com a consequente 

homologação do acordo (Id. 9334743). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição Federal, em seu 

artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66, de 2010). Em 

virtude da atual redação do artigo constitucional, tem-se que basta a 

vontade de pelo menos um dos cônjuges para que se dê o divórcio, não 

havendo que se falar em prévia separação de fato. O pedido foi realizado 

por ambos os cônjuges. Destarte, regulares as cláusulas da avença e 

havendo anuência dos envolvidos, preservados os interesses do filho 

menor, de rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo formulado entre os requerentes nos termos do relatório supra e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar o divórcio 

do casal, com a consequente dissolução do vínculo matrimonial. P. R. I. 

Isentos de custas processuais. Após o trânsito em julgado, expeça-se 

mandado para averbação no cartório competente (art. 10, inciso I, do 

Código Civil). A mulher voltará a usar o nome de solteira, qual seja, 

LUCINETE XAVIER DE FRANÇA (Id. 6687741). Comunique-se ao Cartório 

de Registros de Imóveis. Lavre-se termo de guarda em favor da genitora. 

Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 05 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCIO DE OLIVEIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS EDUARDO GOMES NEVES (RÉU)

 

1002164-73.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Parte para 

ciência da decisão de ID 12162345 Várzea Grande/MT, 12 de março de 

2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLUCIO DE OLIVEIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS EDUARDO GOMES NEVES (RÉU)

 

1002164-73.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Parte para 

ciência da decisão de ID 12162345 Várzea Grande/MT, 12 de março de 

2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 279198 Nr: 22950-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPC, VANILDA DA CONCEIÇÃO COLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PAIVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN DOMINGUES BARROS - 

OAB:18.538, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA 

BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA REGINA MELIM SAIVA 

- OAB:12154

 CERTIFICO QUE, , foi deferido o desarquivamento, PELO PRAZO DE 30 

(RINTA) DIAS,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 41173 Nr: 8905-74.2001.811.0002

 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: KELLY REGINA DUARTE-REP.P/SUA MÃE CÉLIA 

REGINA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MANOEL DE SOUZA 

GARCIA - OAB:10.136, TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - 

OAB:15623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT, CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA - OAB:6674

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sob o teor do oficio juntado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 294321 Nr: 14417-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROOSEWELT FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar parte inventariante através de seu 

advogado e pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra a 

determinação de fls. 150, sob pena de extinção.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006550-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

G. S. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE Processo Judicial Eletrônico n. 1006550-15.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Cumprindo ordem judicial, 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 18 de abril de 2018, às 15horas. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 12 de março de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA 

SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT0006911A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1000052-34.2016.8.11.0002 REQUERENTE: EVANIO JESUS DE ARAUJO 

REQUERIDO: VERIDIANO BONFIM CAVALCANTE Vistos etc. Os autos 

vieram-me concluso face ao pedido contido no id. n. 9952969, no qual a 

parte autora requer a conversão da presente demanda para Ação de 

Investigação de Paternidade Post Mortem c/c Pedido de Herança, tendo em 

vista a certidão de óbito acostada no id. n. 9780690. Já em petição 

anexada no id. n. 10488853 a advogada da curadora do extinto requer 

sua habilitação nos autos. É o necessário. Decido. Inicialmente, quanto ao 

pedido de habilitação nos autos pela curadora do falecido, INDEFIRO-O, eis 

que com a morte do curatelado extingue-se também o múnus da curadoria, 

consoante o disposto no art. 1.774 c/c art. 1.764, ambos do Código Civil. 

Já em relação ao pedido do autor para que seja procedida a conversão da 

presente demanda para Ação Investigatória de Paternidade Post Mortem 

c/c Petição de Herança, com posterior citação dos interessados por edital, 

vejamos o que dispõe nossa legislação adjetiva. O CPC/2015 afirma que 

falecendo o requerido, ocorrerá sua substituição pela figura processual 

do espólio ou seus sucessores, a teor das disposições dos art. 110, in 

verbis: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a 

sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o 

disposto no art. 313, §§ 1º e 2º. A habilitação está prevista nos artigos 

687 a 692, do Código de Processo Civil. Tem como objetivo regularizar a 

sucessão processual quando ocorre a morte de qualquer das partes. Por 

força da interpretação literal dos incisos dos artigos 687 a 692, do Código 

de Processo Civil, conclui-se que o processo de habilitação tem cabimento 

exclusivamente aos “sucessores do falecido” (herdeiros e legatários), não 

se aplicando, portanto, ao espólio: Art. 687. A habilitação ocorre quando, 

por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I - 

pela parte, em relação aos sucessores do falecido; II - pelos sucessores 

do falecido, em relação à parte. Com essas considerações, DEFIRO 

parcialmente o pedido do id. n. 9952969 e, por ora DETERMINO a intimação 

da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o 

cumprimento do disposto no art. 319, II do CPC/2015, sob pena de 

indeferimento da inicial. Destarte, haja vista a necessidade de 

regularização processual pela parte autora, nos termos do art. 313, I, do 

CPC/2015, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo 

IMPRORROGÁVEL de 60 (sessenta) dias, para que o requerente proceda 

com a devida regularização do polo passivo da demanda na forma da lei. 

Cumprida a determinação, desde já ordeno que a secretaria deste Juízo 

proceda a SUBSTITUIÇÃO do polo ativo da demanda, o qual passará a ser 

ESPÓLIO de VERIDIANO BONFIM CAVALCANTE, representado por seus 

herdeiros. Procedida a regularização supracitada, cite-se a parte 

demandada, nos termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil. Havendo interesse das partes em 

entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 

às 16 horas. Do contrário, certifique-se e concluso. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005702-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. R. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. J. (RÉU)

W. D. P. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

J. P. T. (TESTEMUNHA)

N. M. D. C. (TESTEMUNHA)

M. C. A. F. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO Andamento do Processo, sob pena de extinção Prazo: 20 

(vinte) dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Dados do Processo: NÚMERO DO 

PROCESSO: 1005702-62.2016.8.11.0002, VALOR DA CAUSA: R$ 

2.400,00, ESPÉCIE: [Revisão]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69), PARTE AUTORA: ADANIAS PEREIRA RAMOS , ADVOGADO(S) DA 

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA, PARTE RÉ: ELIZAMAIRE NUNES 

JESUS e outros Pessoa a ser intimada: ADANIAS PEREIRA RAMOS, 

Endereço: RUA I, CASA 40, QD 15, LOTEAMENTO SÃO MATEUS, 

VÁRZEA GRANDE/MT - CEP: 78110-000 Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para dar prosseguimento ao feito em 5(cinco) dias, sob pena de extinção, 

na forma do art.485, §1º, do cpc. Encerramento: 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, Joanne da Silva Mesquita, digitei. Várzea 

Grande/MT, 12 de março de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA 

SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008550-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

CLAUDIA MARIA PEREIRA DA SILVA OAB - 853.318.561-87 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MORIVAL SANTANA DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE Processo Judicial Eletrônico n. 1008550-85.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos à exequente 

para manifestar no prazo de 15(quinze) dias acerca da Diligência sob 

Id11933414. VÁRZEA GRANDE/MT, 12 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 

3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001790-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA ALVES DA ROCHA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Manoel Rodrigues de Souza (RÉU)

ROSALINA FRANCISCA CHAVES (RÉU)

Outros Interessados:

LARISSA FERNANDA MOMBELI (TESTEMUNHA)

JACKELYNE DE SOUZA ROCHA (TESTEMUNHA)

MARIA CELMA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Andamento do Processo, 

sob pena de extinção Prazo: 20 (vinte) dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS 

Dados do Processo: PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO: 

1001790-57.2016.8.11.0002, VALOR DA CAUSA: R$ 880,00, ESPÉCIE: 

[Investigação de Paternidade]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7), PARTE 

AUTORA: AUTOR: LORENA ALVES DA ROCHA, ADVOGADO(S) DA 

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA, PARTE RÉ: MANOEL 

RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS Pessoa a ser intimada: LORENA 

ALVES DA ROCHA, Endereço: Rua Espirito Santo, Quadra 8, Casa 20, 

Bairro: Nova Várzea Grande, Cidade: Várzea Grande/MT, CEP: 78110-000, 

telefone: 99954-0176 Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar 

prosseguimento ao feito em 5(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma 

do art.485, §1º, do cpc. Encerramento: 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, Joanne da Silva Mesquita, digitei. Várzea 

Grande/MT, 12 de março de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA 

SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004850-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CELESTINA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO)

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O (ADVOGADO)

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1004850-04.2017.8.11.0002 Certidão – 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 24/8/2017 (Id9593838), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 18/04/2018, às 14:00horas. Várzea Grande/MT, 

12 de março de 2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004850-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CELESTINA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO)

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O (ADVOGADO)

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1004850-04.2017.8.11.0002 Certidão – 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 24/8/2017 (Id9593838), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 18/04/2018, às 14:00horas. Várzea Grande/MT, 

12 de março de 2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004850-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CELESTINA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO)

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O (ADVOGADO)

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1004850-04.2017.8.11.0002 Certidão – 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 24/8/2017 (Id9593838), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 18/04/2018, às 14:00horas. Várzea Grande/MT, 

12 de março de 2018. Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 421478 Nr: 22753-40.2015.811.0002

 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: TFOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVARELA ROCHA - 

OAB:5.896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18103

 DELIBERAÇÃO: Dê-se vista, sucessivamente, às partes para as 

alegações finais, no prazo de lei. Por fim, conclusos para sentença. Os 

presentes saem intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 369818 Nr: 19324-02.2014.811.0002

 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: GWDOS, DDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, Marcel Alexandre 

Lopes - OAB:6454, Sonia Maria Carvalho da Silva Pires - 

OAB:19339/E

 DELIBERAÇÃO: Defiro pelo termo requerido. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005149-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ALMEIDA DO BOM DESPACHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOERSON AUGUSTO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TAYANE CARLA DA SILVA MORAES (TESTEMUNHA)

CLARICE DE CAMPOS SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1005149-15.2016.8.11.0002 REQUERENTE: REGINA ALMEIDA DO BOM 

DESPACHO REQUERIDO: JOERSON AUGUSTO DE CAMPOS Vistos, 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Guarda com Pedido de 

Liminar ajuizada por REGINA ALMEIDA DO BOM DESPACHO, em face de 

JOERSON AUGUSTO DE CAMPOS. Em Consulta ao Sistema PJE, 

verifica-se a existência de Ação de Alimentos tombada sob o número 

1003039-43.2016.8.11.0002, tramitando perante a 1ª Vara Especializada 
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de Família e Sucessões desta Comarca, onde foi proferida sentença que 

regulamentou a guarda e a convivência do infante. Isto posto, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto 

a possibilidade da caracterização de litispendência e/ou coisa julgada, nos 

termos do art. 9º e 10 do CPC/2015, sob pena de extinção (art. 485, V ). 

Cumprida a determinação, ouça-se o representante do Ministério Público; 

após conclusos. Às providências. T

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001065-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DHONATAN CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que os embargos foram anexados 

tempestivamente. Impulsiono, ainda, para intimar a parte requerida para 

manifestar sobre os embargos

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003706-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARI CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO DIAS CARPANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1003706-92.2017.8.11.0002 REQUERENTE: DARI CAMARA REQUERIDO: 

ORLANDO DIAS CARPANI Vistos. Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão C/C Pedido Liminar para determinar a busca 

e apreensão do veículo vendido para parte ré, em 30 de julho de 2013, 

realizaram um contrato de compra e venda no valor de R$ 120.000,00 

(cento e vinte mil reais) . São requisitos para a concessão das tutelas de 

urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar 

atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de 

um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida 

razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova 

capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo. Neste sentido, cumpre registrar que embora 

sensível aos argumentos do autor no tocante à antecipação da tutela para 

a busca e apreensão do veículo e necessário que comprove a mora do 

devedor, na qual foi informado na in ID. n° 9063873, não juntou a 

comprovação, sendo assim, observo que tal medida deságua na 

inexorável barreira da irreversibilidade do art. 300, § 3º, do CPC. A 

propósito, de recente decisão extraio a seguinte ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO 

RECURSO NA FORMA RETIDA – REJEIÇÃO – NATUREZA DE URGÊNCIA 

DA PRETENSÃO RECURSAL – MÉRITO – RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO 

DE PAREDES EDIFICADAS NO SUBSOLO DO EDIFÍCIO, QUE ESTARIAM EM 

DESCONFORMIDADE COM O PROJETO ORIGINAL, À CUSTA DA 

CONSTRUTORA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA 

MEDIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Havendo risco de a 

decisão interlocutória ocasionar prejuízo grave à parte recorrente, não há 

razão para apreciar o recurso pela via do agravo retido. Ausentes os 

requisitos previstos no artigo 273, “caput”, do Código de Processo Civil – 

verossimilhança das alegações, baseada em prova inequívoca – 

afigura-se impossível à antecipação da tutela. Não se concederá a 

antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado (exegese do art. 273, §2º, do CPC). (AI 

61959/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015). DESSA 

FORMA, não vejo a possibilidade de concessão da medida por não 

estarem demonstrados os requisitos necessários a tanto. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 18/04/2018, 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 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325041 Nr: 21429-83.2013.811.0002

 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: MARGARETE PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XX INCORPORAÇÃO SPE LTDA, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, FABIANA 

FERNANDEZ - OAB:130.561, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142452/SP, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Processo n° 21429-83/2013 (Cód. 325041)

Vistos...

À parte autora/apelada para contrarrazoar o recurso de apelação em 15 

(quinze) dias.

Após as formalidades, nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, consignando as 

homenagens deste juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 334362 Nr: 2914-63.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BOM DESPACHO NUNES DA SILVA, BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A (BANRISUL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

S/A (BANRISUL), MARIA BOM DESPACHO NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA APARECIDA TELES - 

OAB:17.473/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romina Vizentin Domingues 

- OAB:OAB/SP 1333338

 Processo n.º 2914-63/2014 (Cód. 334362)

Vistos...

Às partes para no prazo de cinco dias manifestar interesse na produção 

de outras provas, devendo, em caso positivo, indicar as espécies de 

provas, para saneamento e delimitação, ciente que sua inércia importará 

no julgamento antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 298158 Nr: 18665-61.2012.811.0002

 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: ROMILDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:OAB/MT 6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16846/A, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 DIANTE DISSO, DECLARO EX OFFICIO A CARÊNCIA DE AÇÃO E JULGO 

ESTA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 485, IV, do NCPC.Por ter sido formada a relação 

processual, condeno a credora ao pagamento das custas processuais, 

bem como, honorários advocatícios em favor do devedor, que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC , visto ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.Custas processuais pela credora, cuja 

obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC.Expeça-se em favor da devedora alvará de levantamento do valor 

penhorado.Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, traslade-se cópia desta sentença para o feito principal e 

arquivem-se com as devidas baixas.Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 340825 Nr: 8582-15.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS RODRIGUES MENDONÇA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES RAÍ NOVACK - 

OAB:OAB/MT 8.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Processo nº 8582-15/2014. (Cód. 340825)

Vistos...

Ao autor para manifestar-se sobre o depósito realizado às fls.106/107, 

ciente que seu silêncio importará na presunção de aceitação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 416197 Nr: 20025-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO ROSENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:

 Processo nº 20025-26/2015. (Cód. 416197)

Vistos...

Ao autor para falar sobre os Declaratórios opostos às fls. 67/69.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 409060 Nr: 16145-26.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIELSON FIUZA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 16145-26/2015. (Cód. 409060)

 Vistos...

Inexistindo pedido de cumprimento de sentença, ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392002 Nr: 6561-32.2015.811.0002

 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: JUDSON VINICIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 6561-32/2015. (Cód. 392002)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JUDSON VINICIO GOMES 

em desfavor EMBRATEL – EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A.

Informa o devedor às fls. 125 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 137 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 137, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.
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Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 08 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 300743 Nr: 21425-80.2012.811.0002

 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: IZANIR DA SILVA BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:

 Processo nº 21425-80/2012. (Cód. 300743)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

IZANIR DA SILVA BASTO em desfavor AVON COSMÉTICOS.

Informa o devedor às fls. 143/144 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 146 favorável 

ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 146, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 08 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 377717 Nr: 25104-20.2014.811.0002

 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: ARLEIA DE FÁTIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES, FAC IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:

 Processo n.º 25104-20/2014 (Cód. 377717)

Vistos...

Para colheita dos depoimentos das partes designo audiência de instrução 

e julgamento para 10/05/2018, às 16:00h.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 419318 Nr: 23215-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURIEN SABELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208.972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 DIANTE DISSO, por entender que a pretensão da requerente não 

prospera, REJEITO esta impugnação ao valor da causa, mantendo o valor 

originalmente conferido à ação principal.Sem custas por ser feito novo. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios pela natureza do incidente.Após 

o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações, trasladando-se cópia para os 

autos da Ação de Usucapião n.º 12447-12/2015 (Cód. 402082) em 

apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449835 Nr: 11828-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 Processo n.º 11828-48/2016 (Cód. 449835)

Vistos...

Se no prazo, o que deverá ser certificado, recebo os Embargos à 

Execução sem outorgar-lhes efeito suspensivo (NCPC, art. 919).

Intime-se a parte credora para impugnar no prazo de 15 (quinze) dias.

Sendo arguidas preliminares ou juntados novos documentos, à parte 

devedora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias e conclusos para 

sentença (NCPC, art. 920, I e II). Caso contrário, conclusos para 

julgamento antecipado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 454046 Nr: 13650-72.2016.811.0002

 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: FRANCK MARTINS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13650-72/2016 (Cód. 454046)

Vistos...

Redesigno a audiência de conciliação para 16/05/2018, às 17:30h.

Intime-se o autor e cite-se a ré na forma da decisão de fls. 16.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 255016 Nr: 13166-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L A TESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS 

VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 811/2010 (Cód. 255016)

Vistos...

Não sendo atribuído efeito suspensivo aos Embargos, à credora para 

atualizar o crédito e requerer as diligências que entender pertinentes para 

o prosseguimento do feito.
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Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 402082 Nr: 12447-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURIEN SABELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12447-12/2015 (Cód. 402082)

Vistos...

Atenda-se conforme requerido pela União às fls. 82/83.

Sem prejuízo, à autora para no prazo de 10 (dez) dias indicar meios para 

citação do espólio de Lourenço Boabaid.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 329857 Nr: 26161-10.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE SOUSA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Processo n° 26161-10/2013 (Cód. 329857)

Vistos...

À ré para depósito dos honorários periciais indicados pelo Sr. Perito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, dê-se início aos trabalhos periciais.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 210971 Nr: 6567-83.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPAR DIESEL PARTS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W M E MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA ME, FORPAN ALIMENTOS EIRELI ME, 

WEILLER SOARES MARCELINO, MOACYR THEODORO LEITE FILHO, 

MOACIR THEODORO LEITE FILHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Soares de Oliveira - 

OAB:187753/RJ

 Processo n.º 6567-83/2008 (Cód. 210971)

Vistos...

Certifique a Sra. Gestora a tempestividade da impugnação de fls. 186/192.

Sem prejuízo, à credora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

vindo-me os autos conclusos, em seguida, para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431655 Nr: 1922-34.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVANTEL MARCHIORI & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DA SILVA PEREIRA E CIA (SUPERMERCADO 

ECONOMICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1922-34/2016 (Cód. 431655)

Vistos...

A pretensão do credor quanto ao reconhecimento da sucessão 

empresarial por entender que a atual empresa onde funcionava a 

devedora adquiriu o ponto e fundo de comércio não há que ser acolhida 

ante a falta de elementos da alegação, razão pela qual indefiro por não 

existir qualquer prova nesse aspecto.

Ao credor para providenciar o andamento do feito e a citação da empresa 

devedora.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 216855 Nr: 12236-20.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:MT 8.447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIONE IZETE DE SOUZA 

GOMES - OAB:7118-B/MT

 Processo n° 12236-20/2008 (Cód. 216855)

Vistos...

Ao credor para impulso do feito, requerendo as diligências necessárias a 

tanto.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 07 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393419 Nr: 7444-76.2015.811.0002

 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: VALDEMIR OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE 

SEGURO DPVAT - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Processo nº 7444-76/2015. (Cód. 393419)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO-DPVAT proposta por VALDEMIR OLIVEIRA DE JESUS em 

desfavor SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

LTDA.

Informa o devedor às fls. 141-V a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 143 favorável 
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ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 143, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 08 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338520 Nr: 6723-61.2014.811.0002

 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: EDER JUNIOR PAES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo nº 6723-61/2014. (Cód. 338520)

Vistos...

Ao autor para manifestar-se sobre o depósito realizado às fls. 111, ciente 

que seu silêncio importará na presunção de aceitação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 312431 Nr: 8521-91.2013.811.0002

 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: WAGNER CARDOSODE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICELEIDE DE SOUZA 

RODRIGUES - OAB:, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608 

S/P, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Data: 08.03.2018

Horário: 16:00h

Processo n.º 8521-91/2013 (Cód. 312431)

 Ação de Reintegração de Posse

 Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: Wagner Cardoso de Souza

Advogado: Lucas Vieira Alves

Parte ré: General Motors do Brasil Ltda.

Advogada: Lizy Emanoelle de Azevedo

Feito o pregão foi constatada a presença do autor, acompanhado de seu 

advogado, bem como, da preposta da ré, Sra. Tatiane Fátima de Oliveira 

Moraes, acompanhada de advogada.

Registro, também, a presença dos estagiários Jaqueline Santos Villas 

Boas e Herbert Andrew de Lima Oliveira.

Requer a advogada da ré a juntada de substabelecimento e carta de 

preposição.

Pela MMª Juíza foi dito:

Juntem-se os documentos da ré.

Tomados os depoimentos das partes e não havendo mais provas a 

produzir, encerro a instrução.

Dê-se vistas às partes para apresentação de memoriais no prazo de 15 

(quinze) dias cada, iniciando-se com o autor.

Feito isso, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou 

a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ________, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 446839 Nr: 10339-73.2016.811.0002

 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: RENATA DALBIANCO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA REGINA PITERI - 

OAB:OAB/MS 4.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10339-73/2016. (Cód. 446839)

Vistos...

Por verificar da análise dos autos que a parte ré não foi citada, hei por 

bem em redesignar a da data de audiência para o dia 23.05.2018, às 09:00 

horas.

No mais, expeça-se novo mandado de citação no endereço indicado pelo 

autor às fls. 41.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 328482 Nr: 24805-77.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE20366-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 378003 Nr: 25301-72.2014.811.0002

 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: ADEMAR GOMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Processo nº 25301-72/2014. (Cód. 378003)

Vistos...

Ao autor para manifestar-se sobre o depósito da diferença realizado às 

fls.72-v, ciente que seu silêncio importará na presunção de aceitação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 370360 Nr: 19711-17.2014.811.0002

 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: JOZIANE OTOBONI CRUZ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR - UNIAO NORTE DO PARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730 MG

 Processo nº 19711-17/2014. (Cód. 370360)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por 

JOZIANE OTOBONI CRUZ DE CARVALHO em desfavor UNUPAR – UNIÃO 

NORTE DO PARANÁ LTDA.

Informa o devedor às fls. 161 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 165 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 165, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 08 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 351288 Nr: 16788-18.2014.811.0002

 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: MARCIO NORBERTO TEOTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264-MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:MT 4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142452/SP

 Processo nº 16788-18/2014. (Cód. 351288)

Vistos...

Ao autor para falar sobre os pedidos e documentos juntados às fls. 

288/315.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 101361 Nr: 10486-51.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P.H.D. de A rep. Por sua mãe GISLAINE LEITE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE TURISMO LTDA, SULINA 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, OCTAVIANO CALMON NETTO - OAB:8151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, MARCOS MARTINHO AVALONE PIRES - 

OAB:4626

 Impulciono estes autos para intimação da Drª. Sandra Mara de Almeida, 

advogada da parte requerida, para que a mesma possa devolver os autos 

acima descrito no prazo de 24 horas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000333-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANSELMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592/O (ADVOGADO)

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRULHA MECANIZADA FRANGIOTTI LTDA - ME (RÉU)

VALENTINO FRONGIOTTI JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000333-87.2016.8.11.0002 AUTOR: JOAQUIM ANSELMO DA SILVA RÉU: 

PATRULHA MECANIZADA FRANGIOTTI LTDA - ME, VALENTINO 

FRONGIOTTI JUNIOR Vistos... Anote-se a prioridade de tramitação do feito 

por ser o autor idoso. Por não verificar a possibilidade de julgamento 

antecipado e levando-se em conta que as circunstâncias da causa 

presumem ser improvável a transação em audiência preliminar, pela 

economia e celeridade processuais passo ao saneamento do feito. 

Delimito que a prova deverá versar quanto a quem coube a culpa pela não 

concretização do negócio – o autor alega que o terreno era ocupado por 

terceira pessoa e a ré responsabilizou-se em entrega-lo sem qualquer 

ocupante e, a ré, que o autor não quitou o preço, pagando apenas a 

entrada, razão pela qual vendeu a coisa posteriormente. Delimito a prova, 

também, quanto aos danos morais que o autor alega ter sofrido e os 

motivos pelos quais o contrato de compra e venda foi firmado por 

Valentino Frangiotti Junior e não pela proprietária, a ré Patrulha 

Mecanizada Frangiotti Ltda.–ME. Para tanto, caberá a cada parte a prova 

da culpa da parte ex adversa. Quanto aos danos morais, o ônus deve 

recair sobre o autor, e quanto à legitimidade pela venda do veículo, caberá 

à ré demonstrar porque não foi firmado o contrato pela empresa, 

proprietária do imóvel, mas pelo sócio da empresa. DA AUSÊNCIA DE 

INTERESSE Argui o réu que o autor não possui interesse processual por 

ter pago apenas uma parte do preço, as arras, de forma que não cumpriu 

integralmente sua obrigação. Postergo a análise da preliminar por entender 

que se confunde com o mérito. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Aponta a ré 

que é parte ilegítima para figurar no polo passivo por ter sido firmado o 

contrato pelo sócio da empresa, quando o imóvel pertenceria à empresa 

ré. A despeito de ter delimitado tal circunstância como ponto de prova, 

inclusive, para ser aclarado o motivo pelo qual o sócio – que não era 

proprietário – firmou com o autor o contrato, parece-me no mínimo suspeita 

a atitude do sócio em vender em nome próprio coisa pertencente à pessoa 

jurídica que representa, confundindo-se com situação de venda a non 

domino. Por outro lado, ainda que a empresa não tenha sido parte no 

processo, mas considerando que a ação foi proposta apenas contra ela, 

deverá ser analisada sua eventual responsabilidade pelos fatos narrados 

pelo autor, o que decorre da análise meritória. Assim, rejeito a preliminar. 

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Argumenta a ré que o autor 

contratou advogado e possui bens, o que evidencia sua capacidade 

financeira para arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios. Em se tratando de impugnação à concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, cabe ao impugnante o ônus da prova no que tange à 

alegada capacidade financeira da parte contrária, na forma do art. 373, I, 

do NCPC. No caso vertente, a requerente não trouxe aos autos elemento 

de prova algum a comprovar a capacidade financeira da parte ex adversa, 

limitando-se a afirmar que é advogada, que adquiriu bem imóvel avaliado 

em R$ 140.000,00 e que teria assumido parcelas com valores além de R$ 

3.000,00. Entendo que a mera alegação de que o autor possui bens é 

insuficiente para levar-me a concluir pela possibilidade de recolhimento 

das custas e honorários e, consequentemente, afastamento do estado de 

miserabilidade, por ser a condição evidenciada por simples afirmação da 

parte. Além disso, a ré não trouxe aos autos qualquer documento capaz 

de afastar a condição afirmada pelo autor, razão pela qual rejeito o pedido 

de impugnação, mantendo ao autor o benefício. Defiro as provas 
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requeridas pelo autor. Relativamente ao réu, por ter apresentado 

requerimento de provas serodiamente, após a certificação de decurso de 

prazo a tanto (Id. 6805782), aplico-lhe a pena de preclusão. Para colheita 

da prova oral, oportunidade em que tomarei os depoimentos das partes 

como prova do juízo e inquirirei as testemunhas do autor, designo 

audiência de instrução e julgamento para 10.05.2018, às 15:00h. Como as 

testemunhas do autor comparecerão independentemente de intimação (Id. 

6709045), intimem as partes e advogados para comparecimento. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 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 

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 
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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

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 393956 Nr: 7744-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONDENO a requerida Vivo S.A a trocar 

o aparelho eletrônico do requerente pelo prometido no dia da compra, e ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais ao autor Dalton Ferreira Nunes, com juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir do seu arbitramento (presente data). Decaindo a parte autora em 

parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja 

suportada em sua totalidade pela ré, nos termos do art. 86, parágrafo 

único, do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 

85, § 2º, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 331883 Nr: 628-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLINDA MARIA REYES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA - 

OAB:OAB/MT13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação monitória e 

DECLARO CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo judicial, no 

valor pleiteado de R$ R$ 7.860,09 (sete mil, oitocentos e sessenta reais e 

nove centavos), referente as notas promissórias expedidas pela parte 

requerida, devendo o importe ser corrigido monetariamente na forma da 

Lei nº 6.899/81, desde o vencimento, com juros legais após a 

citação.Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da 

causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º, do NCPC. Deve o feito 

prosseguir na forma prevista no Livro II, Título II, do Novo Código de 

Processo Civil. P. I e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376463 Nr: 24124-73.2014.811.0002

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO APARECIDO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:OAB/MT 9140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A vista do disposto no art. 9° do cpc , intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do petitorio de fls. 63 e 

74, respectivamente, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessario.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344733 Nr: 11707-88.2014.811.0002

 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: JANETE FERREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, e condeno a requerida Claro S/A ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por 

danos morais à autora Janete Ferreira da Silva Conceição, com juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem 

como declarar a inexistência do débito no valor de R$ 158,31, com relação 

ao contrato de nº 0000131090868844.Confirmo, outrossim, a liminar 

deferida para todos os efeitos legais. Decaindo a parte autora em parte 

mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada 

em sua totalidade pela ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 

Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, 

do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384063 Nr: 1458-44.2015.811.0002

 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: ANA LUCIA BAZILIO GONÇALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A- OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, e condeno a requerida OI S/A ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por 

danos morais à autora Ana Lucia Bazilio Gonçalves Martins, com juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem 

como declarar a inexistência do débito no valor de R$ 122,64, com relação 

ao contrato de nº 0000005043194762.Confirmo, outrossim, a liminar 

deferida para todos os efeitos legais. Decaindo a parte autora em parte 
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mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada 

em sua totalidade pela ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 

Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, 

do CPC.Aplico a multa a autora ao equivalente a 2% (dois por cento) do 

valor da causa, face o seu não comparecimento na audiência de 

conciliação (termo de audiência de fls. 70), a qual deverá ser revertida em 

favor do Estado, conforme exegese do art 334, § 8º, do CPC.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. 

I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 373564 Nr: 21977-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANIA MARIA DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.312A, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 

7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Jacques Luciano 

Uchôa Costa - OAB:80055-MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

Leonardo Fialho Pinto - OAB:108654/MG

 Compulsando os autos verifica-se que, a autora indicou no polo passivo 

da ação MRV PRIME XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA com matriz 

denominada MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S/A, requerendo a 

condenação solidaria das rés.

 Todavia, apenas a primeira requerida foi citada e apresentou contestação 

(fls. 108) e, embora façam parte do mesmo grupo econômico, a MRV 

Engenharia Participações S/A não é a matriz da primeira requerida MRV 

Prime, mas uma das sócias, possuindo CNPJ distinto, consoante 

documentação de fls. 122/126.

 Destaco que, não é o caso da aplicação da teoria da aparência, haja vista 

que foi expedido mandado de citação apenas para MRV Prime XVII 

Incorporações (fls. 107), sem qualquer menção à MRV Engenharia, que 

sequer consta na contracapa dos autos, nem foi cadastrada no Sistema 

Apolo.

Assim, para que a MRV Engenharia responda por eventual condenação 

faz se necessário que esta integre o polo passivo da ação e seja 

devidamente citada, garantindo o contraditório e ampla defesa, caso 

contrário seu patrimônio somente será atingido em caso de 

desconsideração da personalidade jurídica.

 De tal modo, considerando que o feito encontra-se apto para sentença, 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito em relação à MRV 

Engenharia Participações.

Caso, a requerente manifeste interesse na manutenção da segunda 

requerida no polo passivo, proceda com as devidas anotações no Sistema 

Apolo, expedido mandado de citação.

Caso contrário, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 327525 Nr: 23845-24.2013.811.0002

 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: JANAINA PATRICIA COSTA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos.

Aportou-se às fls. 64/66 petição em que a autora alega não ter constituído 

o advogado que subscreve a exordial, afirma não conhecê-lo nem ter 

assinado procuração e contratos para a interposição da presente ação.

Informa ter registrado boletim de ocorrência para a apuração da falsidade 

e requer seja o presente feito suspenso até manifestação pericial, por 

parte da autoridade policial.

Instados a manifestarem quanto à referida petição, a requerida não se 

opôs à suspensão do processo (fls. 70). Por sua vez, o advogado 

manifestou-se às fls. 72/73, pela nulidade do feito e consequente 

arquivamento.

Pois bem. Verifica-se que o presente feito pertence à Meta 2 do CNJ e, em 

regra, tem prioridade na tramitação, de modo que o pedido de suspensão 

do feito até a manifestação pericial da autoridade policial não coaduna com 

o caso, pois retardaria demasiadamente o andamento do feito que deve ter 

andamento célere. Anote-se que, o Boletim de Ocorrência foi registrado 

em novembro de 2015, há mais de um ano, e até o presente momento 

sequer há informação quanto à instauração de procedimento investigatório 

para a apuração dos fatos narrados.

 Assim, indefiro o pedido de suspensão do feito.

De outro norte, tendo em vista a vista da arguição da autora de que não 

contratou o advogado que subscreve a exordial, bem assim diante da 

justificativa apresentada pelo causídico, entendo por bem designar 

audiência para colher o depoimento pessoal da requerente (art. 385, do 

CPC), a fim de interrogá-la sobre a existência de relação de mandado com 

o causídico.

Para tanto, designo audiência para o dia 24 de maio de 2018, às 14horas

Intime-se, pessoalmente, a autora para comparecer à audiência (art. 385, 

§ 1º, do CPC).

À vista da procuração de fls. 55, deverão ser intimados para a audiência 

designada o novo procurador da autora, bem como aqueles que constam 

na procuração de fls. 16, de modo a garantir o contraditório.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 328454 Nr: 24776-27.2013.811.0002

 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: JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEUGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Vistos.

Em análise dos autos verifica que a requerida e a denunciada à lide não 

suscitaram preliminar.

 Por outro lado, não há pedidos de nulidades que ensejem em provimento 

de urgência nesta fase, nem mesmo o feito comporta julgamento no estado 

em que se encontra.

Desse modo, DECLARO SANEADO O FEITO.

 Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como controvertidos: a 

existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima do acidente de 

trânsito, a existência de danos materiais, estéticos e morais, a 

responsabilidade civil da requerida em indenizar o autor, bem como o 

dever da denunciada à lide de garantir o pagamento de eventual 

indenização.

Defiro, em parte, a produção da prova requerida pelas partes, consistente 

em prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e perícia médica do 

autor.

Indefiro o pedido de realização de perícia técnica no local do acidente, 

tendo em vista que o sinistro ocorreu há mais de 5 (cinco) anos, em 

janeiro de 2012, sendo certo que no local já não existe qualquer vestígio 

ou sinal do acidente. Anoto que, fatos relevantes para a solução da lide, 

tais como de quem era preferência na via, se alguns do motoristas 

estavam em excesso de velocidade ou se dirigia de forma imprudente, 

negligente ou imperita poderá ser demonstrada por meio testemunhal e 

documental, sendo certo que a designação da mencionada perícia, apenas 

retardaria o andamento do feito.

Consigno que, que caso queira provar o alegado por meio de documentos 

deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Para a realização da perícia médica nomeio a Dra. CRISTINA TEODORO DE 

MELO MENDO, médica perito, com endereço profissional na Av. Zé 

Ediberto Grige, nº 75, Goiabeiras, Cuiabá – MT, 3º andar, Bairro Bosque da 

Saúde, Cuiabá-MT, telefone nº: 65-9989-2604 e e-mail para contato: 

krismel@terra.com.br.
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Aceita a nomeação deverá formalizar nos autos proposta de honorários, 

apresentar currículo e comprovar especialização, bem como confirmar os 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais. Prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 465, §2º, incisos I, II e III, do CPC.

Apresentada a proposta de honorários periciais, intimem-se as partes 

para querendo manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, 

§ 3º).

 Os custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois 

requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC.

 Assim, inexistindo impugnação, intime-se a ré para, em 05 (cinco) dias, 

efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando 

deferido o levantamento destes em favor do(a) perito(a) no início dos 

trabalhos.

 Tendo em vista o autor ser beneficiário da Justiça Gratuita os honorários 

remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte sucumbente, 

se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida certidão em 

favor do(a) médico (a) perito(a), com o valor total dos honorários que lhe 

são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (CNGC 

2.18.11.1), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra metade.

O(a) advogado(a) da parte autora fica instado(a) a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade.

 No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade de 

expedir-se mandado de intimação pessoal da parte autora, com o alerta de 

que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade.

A requerida deverá efetuar o depósito prévio integral, da parte quer lhe 

incumbe, em favor do perito, ficando deferido o levantamento de até 

cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início 

dos trabalhos, devendo remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados os esclarecimentos necessários (art. 

465, § 4º do CPC).

Promovido o depósito, intime-se a Sra. Perita para designar data, horário e 

local para início dos trabalhos, o que deverá ser comunicado nos autos de 

forma a possibilitar aos assistentes técnicos o acompanhamento da 

pericia, devendo serem intimados da data designada, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, § 2º).

Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta alguma 

lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez total ou 

parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Qual a 

causa da lesão? 6) A invalidez do periciando o impossibilita de trabalhar?

Albergado pelo artigo 357, §8º, do CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, 

após o aceite do encargo, para apresentação de laudo (art. 465, CPC). 

Faça-se constar as observações dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC.

A requerida já apresentou quesitos (fls. 76/77). Intimem-se os demais 

interessados para no prazo de 15 (quinze) dias indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). 

Consignando-se que, os assistentes técnicos deverão apresentar 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a apresentação do 

laudo do perito oficial, independentemente de intimação (art. 477, §1º, do 

CPC).

Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, cerifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 412383 Nr: 17974-42.2015.811.0002

 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: REGINALDO PERUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIONE DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 [...]DECLARO SANEADO O FEITO. Fixo como ponto controvertido a 

comprovação de quem deu causa à rescisão e qual o real valor 

inadimplido.1.INDEFIRO o pedido de prova pericial feito pela parte 

requerida, uma vez que foi feito de forma genérica sem indicar qual o tipo 

da perícia pretendida e, tampouco o que se pretende provar.2.DEFIRO a 

produção de prova requerida por ambas as partes consistente na oitiva de 

testemunhas.3.DEFIRO o pedido do autor de depoimento pessoal do 

requerido.Finalmente, para a produção da prova oral deferida DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 03 DE JULHO DE 2018 ÀS 

14H00MIN.Intimem-se as partes para apresentar o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias antes da data assinalada para realização do 

ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). A intimação das 

testemunhas arroladas nos autos pelas partes deverá ser providenciada 

por estas (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).O requerido deverá ser intimado pessoalmente, haja 

vista o deferimento do depoimento pessoal deste, consignando a 

advertência de que deverá comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, sendo presumidos confessados os fatos alegados caso não 

compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da 

pena de confissão, conforme previsão do artigo 385, §1º do 

CPC.Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha 

importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do 

artigo 455, do CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 82048 Nr: 4452-94.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DAS TINTAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISHING INDUSTRIA DE BARCOS LTDA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:OAB-MT 6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H Guimarães - 

OAB:3515, JOZAIRA GUEDES - OAB:6948

 Vistos, etc.

Em atenção ao petitório de fls. 335/336, denota-se que a parte exequente 

pretende que em caso de resultado negativo no bloqueio de valores nas 

contas e aplicações da requerida fosse deferida a penhora com remoção 

de embarcações, motores de popa, carretas e demais materiais expostos 

à venda na sede da parte executada.

Na hipótese dos autos a penhora restou infrutífera, conforme documento 

de fls. 349/350, sendo assim entendo ser pertinente o pedido de penhora 

de bens.

Expeça-se o mandado de penhora e remoção dos bens que estão em 

posse da executada que não sejam necessários as necessidades 

comuns e ao desenvolvimento do ofício do devedor (com observância ao 

art. 833, II, III e V, CPC), tantos quantos bastem à satisfação do crédito, 

depositando-os em mãos do exequente.

Após a realização da penhora, avalie-se de imediato e intime-se o 

executado da constrição, para querendo oferecer manifestação no prazo 

de 10 dias.

Por fim, caso o meirinho constate a inexistência de bens passíveis de 

penhora em poder do devedor, cuja certidão deverá arrolar todos os bens 

que guarnecem a sede da empresa da ré, intime-se a parte exequente a 

se manifestar no mesmo prazo supramencionado.

Consigno que deverá ser observado o endereço trazido pelo exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426113 Nr: 25233-88.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:17179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A
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 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por Roberto Nunes da Silva em 

desfavor de Domani Distribuidora de Veículos Ltda., pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial.

Da análise dos autos, denota-se que a ação foi recebida pelo rito sumário 

e, posteriormente em sede de impugnação à contestação a parte autora 

afirmou que em verdade pretendia que o processo tivesse seu trâmite pelo 

rito ordinário (fls. 54/55).

Pois bem.

 Em análise da alegação do autor, entendo ser pertinente que o feito seja 

convertido para o rito comum, conforme intenção do autor, uma vez que a 

ação prescinde de maiores provas para apreciação adequada do mérito e 

a tramitação desta pelo rito comum é essencial para que ocorra a dilação 

probatória.

 Registro ainda que inexiste qualquer óbice a presente conversão, bem 

assim consigno que o rito sumário não foi recepcionado pelo Novo Código 

de Processo Civil.

Sendo assim, converto o rito sumário em rito comum e concedo o prazo de 

10 (dez) dias para que as partes especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir.

Após retornem os autos conclusos para saneamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 437368 Nr: 5335-55.2016.811.0002

 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: ITALO GUSTAVO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV SBT S/A, SBT CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA LUIZA DE MATOS 

PALMIERE - OAB:OAB/MT 12053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO - OAB:SP/129.134, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977/A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida 

na inicial, confirmando a liminar concedida às fls. 43/44, extinguindo o feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Condeno as 

requeridas de forma solidária a manter de forma definitiva a exclusão do 

vídeo vinculado ao site Youtube denominado: “PROGRAMA SBT 

COMUNIDADE 12 02 2016 BAIRRO ATAIDE MONTEIRO TRÊS BANDIDOS 

PRESOS”, bem assim não mantenha qualquer reprodução destas imagens 

em suas redes de mídia social.Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, considerando o zelo do profissional, a 

natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, 

nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.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 60% (sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento 

de 40% (quarenta por cento). Tais exigências, no que se refere à parte 

autora, ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista 

que é beneficiária da justiça gratuita (fl. 44).Certificado o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392080 Nr: 6619-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI RICHESKI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:9585/O, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Consta às fls. 121 petição em que a autora informa que enviou notificação 

de revogação ao Dr. Roberges Junior de Lima, requerendo o 

cancelamento da audiência designada para sua oitiva em relação à 

existência de mandado com o causídico.

Todavia, referido pedido não merece acolhimento, haja vista que a 

audiência designada tem por escopo auferir a validade da procuração 

outorgada ao causídico que subscreve a exordial, sendo certo que a sua 

posterior revogação, por si só, não convalida o ato tido como nulo.

 Tendo em vista a certidão de fls. 124, em que informa a não localização 

da autora no endereço informado na exordial, expeça-se Carta Precatória 

para a intimação da autora no endereço constante no comprovante de 

endereço acostado às fls. 110.

Sem prejuízo, fica o atual advogado da autora instado a contribuir com o 

resultado do processo, comunicando à sua cliente da audiência 

designada, para que esta possa comparecer ao ato e esclarecer os fatos.

 Deverá a secretaria providenciar o seu cadastro no sistema Apolo, para 

as devidas intimações, e atualizar a capa do processo.

Todavia, para se garantir o contraditório, deverá permanecer nos 

cadastros o Dr. Roberges Júnior de Lima, para que tenha ciência do 

andamento do feito e, querendo, compareça ao ato designado.

Cumpra-se, com URGÊNCIA tendo em vista a proximidade da audiência 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 375602 Nr: 23462-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANTÔNIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA - EPP, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, JOSÉ AUGUSTO 

CALHAO BARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARAO - 

OAB:OAB-MT 8313

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do 

CPC, para o fim de DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as 

partes e CONDENAR a requerida a: 1) devolver à requerente a importância 

desembolsada para a aquisição do empreendimento, R$10.000,00 (dez mil 

reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela; 2) 

A reembolsar o autor pelo pagamento do ITBI, no valor de R$670,00 

(seiscentos e setenta reais), e Registro do Imóvel, no montante de 

R$2.120,58 (dois mil cento e vinte reais e cinquenta e oito centavos), 

atualizado monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido 

de jutos legais a partir da citação; 3) ao pagamento dos valores gastos a 

título de aluguel, no período de 6 de dezembro de 2013 a 7 novembro de 

2014, no valor mensal de R$800,00 (oitocentos reais), corrigido pelo INPC 

a partir da data do seu pagamento e acrescido de juros de 1% ao mês, a 

contar da citação; (...) Cumpra-se conforme determinado na decisão de 

fls. 295/299, excluindo os sócios da requerida do polo passivo da 

açãoPublique-se e intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 340450 Nr: 8288-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MACHRI MARCON, DORIVAL MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMÉZIO BARBOSA BENTO, CONFINANTE- 

EDINALDO DE SOUZA BARCELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:15773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na decisão inicial às fls. 59, determinou-se a citação da parte requerida e 

dos confinantes, expedição de edital para conhecimento de terceiros e 

interessados, bem assim a notificação do Município, Estado e União.
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Verifica-se que o Município, o Estado e a União foram notificados, e todos 

manifestaram a inexistência de interesse na presente demanda (fls.95, 

103 e 105).

Os réus desconhecidos e terceiros interessados foram citados (fls. 65 e 

66), sem qualquer manifesto (fls. 90).

O confinante também foi citado (fls. 100), contudo não há certificação 

quanto ao decurso do prazo para contestação.

 O requerido não fora encontrado para citação (certidão de fls. 126).

Instado à manifestação, a parte autora requereu o regular andamento do 

feito, ao argumento de que o réu já foi citado por edital.

Pois bem. Indefiro o requerimento da parte autora, posto que a citação, no 

caso de pessoal física, deve ser feita pessoalmente, ao próprio citando, 

na exegese dos arts. 249, 250 e 251, do CPC, e qualquer deslize pode 

conduzir à declaração de sua nulidade.

Por outra banda, o edital expedido e publicado a que se refere o douto 

causídico, teve por objetivo a citação de terceiros e interessados na 

presente demanda.

 Em sendo assim, intime-se o patrono da parte autora a trazer nos autos 

endereço atualizado da parte requerida, para que seja efetivada a citação 

e/ou requeira o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 431940 Nr: 2112-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILSA MARIA RODRIGUES, ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, LADO ESQUERDO, LADO DIREITO- SR. VALENTIM, FUNDOS- SR. 

CIDO, MORADOR(A) DE FRENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Vistos etc.

 Na decisão inicial às fls. 44, determinou-se a citação da parte requerida, 

citação dos confinantes, expedição de edital para conhecimento de 

terceiros e interessados, bem assim a notificação do Município, Estado e 

União.

Verifica-se que os entes federativos foram notificados (fls. 82/84), no 

entanto, somente o Município e a União manifestaram a inexistência de 

interesse na presente demanda (fls. 85 e 88).

A parte requerida Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda apresentou 

contestação às fls. 46/51. A impugnação está às fls. 58/64.

O edital para citação de terceiros interessados encontra-se acostado às 

fls. 67 e publicado às fls. 69.

Informação do Cartório Distribuidor às fls. 76. A averbação no RGI foi 

efetuada (fls. 78).

Os confinantes foram todos citados (certidão de fls. 91), tendo decorrido 

o prazo sem apresentação de qualquer manifestação ( certidão de fls. 

92).

Diante de todo o exposto e analisando os autos, necessário se faz o 

chamamento do processo à ordem, uma vez que consta do pedido inicial 

mais de um componente no polo passivo e não se encontram cadastrados.

Pelo que determino:

1 – Remetam os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que promova a 

inclusão no polo passivo do Espólio de Lourenço Boabaid, representados 

pelos herdeiros Leila Maria Boabaid Levi, Lucila Soares Boabaid, Louriza 

Soares Boabaid, Ana Maria Boabaid de Carvalho Couto, Terezinha Maria 

de Santana e Walter Nunes da Silva Boabaid.

O Distribuidor também deverá efetuar a correção no nome da requerida já 

cadastrada: Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda.

2 – Renove o expediente de fls. 80, face que o Estado não se manifestou 

até a presente data.

3 – Cumprido o item “1”, promova a citação dos requeridos.

 Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 373361 Nr: 21838-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR MANOEL ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:RS/3.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Vistos etc.

Primeiramente, deverá a Sra. Gestora Judicial certificar quanto a 

tempestividade da peça apresentada às fls. 70/82.

Se no prazo, intime-se o credor a se manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 256689 Nr: 14969-85.2010.811.0002

 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: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER COMPRA COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. DANIELE 

IZAURA S. CAVALLARI REZENDE, CARLOS REZENDE JUNIOR E 

JACKSON NICOLA MAIOLINO, OAB-MT 6057, 9059 E 17147, 

RESPECTIVAMENTE PARA JUNTAREM AOS AUTOS COMPROVANTES DE 

PAGAMENTO DO PREPARO (CUSTAS E TAXAS), ASSIM COMO DA 

DILIGÊNCIA PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CARTA 

PRECATÓRIA PORTO VELHO/RO, ATRAVÉS DE GUIAS A SEREM 

EMITIDAS NO SITE DO TJMT, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONSOANTE 

O R. DESPACHO DE P. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449559 Nr: 11668-23.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSÉ PEREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DA ADV. ANABELL 

CORBELINO SIQUEIRA, OAB-MT 13544, PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS , MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL 

DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO-SP - REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA, 

CONSIDERANDO-SE A REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA O PRÓXIMO 

DIA 2.5.2018, ÀS 15H00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 380246 Nr: 26889-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE CARDANS E 

EMBREAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. LUCAS DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. MÁRCIO 

TADEU SALCEDO, OAB-MT 6038, PARA, NO PRAZO LEGAL DE 10 (DEZ) 

DIAS, JUNTAR AOS AUTOS COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DE GUIA A 
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SER EMITIDA NO SITE DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 342344 Nr: 9801-63.2014.811.0002

 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: MYCHELLY DOS SANTOS EVANGELISTA, MARK DOS 

SANTOS EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA C. PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6199, MARUSKA HILARIO DE BRITO SOUZA - 

OAB:ESTAGIARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DOS ADVS. DAUTO 

BARBOSA C. PASSARE, RAPHAEL FERNANDES FABRINI E ANA LUIZA 

FERRO BRAZ, OAB-MT 6199, 6667 E 19919-E, RESPECTIVAMENTE- 

UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE E ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA UNIC, 

PARA, NO PRAZO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS, INDICAREM OS DADOS 

BANCÁRIOS DOS REQUERENTES PARA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ, NOS 

TERMOS DA R. SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003947-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

ELIANDRO ALVES MAURICIO (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009345-91.2017.8.11.0002

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:

METALURGICA BENDER LTDA - ME (RÉU)

JOAO PAULO BENDER (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004523-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA LETICIA SANTOS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 10/04/2018, às 08h00, no 

Instituto Jardim, localizado na Avenida das Flores, n. 257, Bairro Jardim 

Cuiabá em Cuiabá - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004208-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UELITON NERIS CAETANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT0014600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STEPMONEY BRASIL S/A (RÉU)

STEPPAY BRASIL S/A (RÉU)

JAILSON GONÇALO DE ARAÚJO (RÉU)

BRIIDGEE BRASIL S/A (RÉU)

STEPCARD BRASIL S/A (RÉU)

DIAMOND PARTICIPACOES DO BRASIL S/A (RÉU)

EAGLE NETWORK DO BRASIL S/A (RÉU)

REGINALDO MOREIRA DE MEDEIROS (RÉU)

RONILSON MOREIRA DE MEDEIROS (RÉU)

ELISAN CORREIA DA COSTA (RÉU)

 

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 providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002336-15.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes em relação a perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 25/04/2018, às 14h00, a ser 

realizada na Center Clin, localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina 

com a Rua Major Gama, n° 2403, 1° andar, Bairro Centro-Sul em Cuiabá. 

Perita Judicial: Dra. Cynara Moniz.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002898-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 25/04/2018, às 14h00, na 

Center Clin, localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major 

Gama, n° 2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT. DRA. CYNARA MONIZ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001958-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS SANTANA FORTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O (ADVOGADO)

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES OAB - PE36867 (ADVOGADO)

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 411 de 472



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001958-59.2016.8.11.0002 

AUTOR: RIBAS SANTANA FORTES RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A Vistos etc. Determinado à parte requerida que 

apresentasse a via original dos documentos de Id. 4453956 para 

realização da perícia designada no Id. 10077897, esta até o momento não 

apresentou na Secretaria deste juízo a via ORIGINAL do documento acima 

supracitado, conforme o Sr. Gestor certificou no Id. 11657658. Assim, 

considerando a essencialidade da via original dos documentos para 

realização da perícia designada nos autos[1], determino, venha a parte 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

encaminhamento via correio ou apresentar os documentos pessoalmente 

na Secretaria deste juízo. Decorrido o prazo sem manifestação, 

venham-me os autos conclusos para deliberação. No mais, cumpra-se 

conforme Id. 10077897. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT - 

Ap 93709/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017; 

Ap 44448/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA JEOVANA CORREA DE MORAES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 25/04/2018, às 14h00, na 

Center Clin, localizada na Rua Barão de Melgaço, esquina com a Rua Major 

Gama, n° 2403, Bairro Centro-Sul em Cuiabá – MT. DRA. CYNARA MONIZ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004570-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004570-33.2017.8.11.0002 

AUTOR: ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. Diante do caráter infringente dos 

embargos de declaração interpostos (§ 2º, art. 1.023, CPC) pela parte 

autora (id. 10955470), venha a parte requerida, no prazo de 05 dias, 

manifestar a seu respeito. Após, volvam-me os autos conclusos para 

apreciação dos embargos. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001844-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001844-52.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: LEDIR DE JESUS Vistos, etc. Compulsando os autos 

observo a necessidade da parte autora Ledir de Jesus regularizar a sua 

representação processual. Isso porque o art. 654 do Código Civil dispõe 

que a procuração particular possui validade apenas com a assinatura do 

outorgante, o que não se verifica na espécie, porquanto a parte autora se 

trata de pessoa analfabeta, razão porque o documento em questão 

deveria ser firmado por instrumento público. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA 

NÃO CONTRATADOS ANALFABETO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO 

PÚBLICO. Tratando-se de pessoa não alfabetizada, deve vir juntado nos 

autos, instrumento público de procuração. Não atendendo a parte tal 

determinação, mesmo após intimada para tanto, deve ser declarada a 

nulidade do processo, nos termos do art. 13, do CPC/73. DE OFÍCIO, 

DECRETARAM A NULIDADE DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO. 

(Apelação Cível Nº 70068246636, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 07/04/2016). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA POR ANALFABETO. Conforme jurisprudência assentada 

nesta Corte, em se tratando a parte litigante de pessoa analfabeta, deve a 

procuração outorgada por esta ser por instrumento público. HIPÓTESE DE 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70061121067, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/08/2014). Assim, 

diante da irregularidade na representação processual acima apontada e 

tratando-se de vício sanável, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar sua representação processual, carreando aos 

autos procuração pública outorgando poderes ao causídico que 

subscreveu a petição inicial, sob pena de extinção do processo. (art. 76, 

§1º, I, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001687-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. M. D. A. (REQUERENTE)

DEISIMAIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001687-79.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: DEISIMAIRA DE AGUIAR, LUCAS EDUARDO MARQUES DE 

AGUIAR REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora descurou de apresentar requerimento administrativo prévio, 

requisito considerado essencial para o processamento da demanda. 

Nesse passo, saliento que em que pese este magistrado anteriormente 

tenha se filiado ao entendimento de desnecessidade de requerimento 

prévio para o ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, 

atualmente o Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao 

considerar a exigibilidade do requerimento como condição para o exercício 

do direito de ação, 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) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 
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Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e 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 - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao 

direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18 ed. – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000387-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MANSOLELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT0007199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DE AQUINO NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000387-19.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ROSA MANSOLELI REQUERIDO: JOSE SEBASTIAO DE 

AQUINO NUNES Vistos. Defiro o pugnado pelo autor, e concedo o prazo 

de 15 (quinze) dias para que a parte autora informe novo endereço para 

citação do requerido. Outrossim, cancelo a realização da audiência de 

conciliação designada nos autos, considerando a não citação da parte ré. 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009262-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENEIDE TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA OAB - MT23836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA SOUZA TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1009262-75.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOSENEIDE TEIXEIRA RÉU: VILMA SOUZA TEIXEIRA Vistos. 

Determinada a emenda da inicial no Id. 11140796, a parte autora 

compareceu aos autos no Id. 11974602 pugnando pela concessão de 

prazo para cumprimento da determinação, ante a ausência de resposta do 

Cartório e diante do “período de férias e festas experimentado por esses 

dias”. Pois bem, a despeito da inexistência de qualquer tipo de 

comprovação ou embasamento para fundamentar seu pedido, tenho que 

inexiste prejuízo para concessão de novo prazo, a fim de que a parte 

autora cumpra com o disposto no Id. 11140796. Assim, concedo o prazo 

derradeiro de 15 (quinze) dias para cumprimento da emenda da inicial de 

Id. 11140796, devendo a parte autora aportar aos autos cópia da matrícula 

do imóvel, bem como individualizar os confinantes do bem, sob pena de 

indeferimento. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002269-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DOS SANTOS NERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT0019246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL JERONIMO VIEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002269-16.2017.8.11.0002 

AUTOR: MARIA MADALENA DOS SANTOS NERES RÉU: SAUL JERONIMO 

VIEIRA SILVA Vistos. De entrada, considerando que a parte autora aduziu 

que o legítimo proprietário do imóvel trata-se de pessoa falecida (Id. 

12005316), mister ressaltar que nos casos de o imóvel usucapiendo estar 

registrado em nome de pessoa falecida, a ação de usucapião deve ser 

direcionada em face de seus herdeiros, a quem a propriedade dos bens 

do de cujus é transmitida, por força do princípio da saisine (art. 1.784 do 

Código Civil). Nesse sentido, a jurisprudência: USUCAPIÃO – 

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL USUCAPIENDO FALECIDO – PRINCÍPIO DA 

SAISINE – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS – 

HERDEIRO PRETERIDO - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. Em se 

tratando de ação de usucapião, nos termos do art. 942 do CPC, é 

obrigatória a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo. Sendo o proprietário falecido, pelo princípio da saisine, 

insculpido no art. 1.784 do Código Civil, faz-se necessária a citação de 

todos os seus herdeiros e não havendo a citação de um, a nulidade dos 

atos processuais posteriores é medida que se impõe. (...) (TJMT, Ap. n.º 

35989/2013, relator Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, 5ª Câmara Cível, julgado em 27/11/2013). A par do exposto, por 

analogia ao que dispõe o art. 1.071 do CPC, acerca do reconhecimento 

extrajudicial de usucapião, o qual afirma a necessidade da anuência do 

titular de direito real, bem como considerando que a ação de usucapião 

visa a obtenção do título de propriedade do imóvel usucapiendo, determino 

venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

adequação do polo passivo da lide, a fim de incluir todos os herdeiros do 

imóvel ou o inventariante do espólio, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005929-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN GONCALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005929-18.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: MIRIAN GONCALVES LIMA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Diante da proposta de acordo ofertada pela parte 

autora no id. 10148347, venha a parte requerida manifestar, no prazo de 

10 dias, se concorda com a proposta para fins de homologação e extinção 

do feito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-se os autos 

conclusão para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003645-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VICENTE DE OLIVEIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003645-37.2017.8.11.0002 

AUTOR: MONICA VICENTE DE OLIVEIRA CUNHA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. A 

despeito da determinação de Id. 8028901, para que a parte autora 

juntasse aos autos cópia do requerimento administrativo formulado 

perante a seguradora requerida, verifico que foi juntado no Id. 11907986, 

apenas comprovante de encaminhamento protocolado via correio e 

protocolo de recepção de documentos. Observo que não é possível 

inferir-se dos referidos documentos se este foi efetivamente recebido 

e/ou aceito pela Seguradora. Verifica-se, assim, que a emenda não é 

satisfatória por ausência de certeza quanto ao protocolo do requerimento 

administrativo e/ou aceite da seguradora, o qual reputo pertinente segundo 

já razoado no despacho constante no Id. 8028901. Deste modo, FACULTO 

nova emenda, devendo a parte autora, no prazo derradeiro de 15 (quinze) 

dias, apresentar nos autos requer imento administrat ivo 

protocolado/formulado junto à Seguradora Requerida, ou, ainda, 

comprovante de recebimento e aceite da Seguradora quanto ao pedido de 

Id. 11907986, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000302-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELIO DE FATIMA RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000302-96.2018.8.11.0002 

EXEQUENTE: MAYCON RODRIGO KELM EXECUTADO: JOELIO DE FATIMA 

RONDON Vistos etc. Considerando o que dispõe o art. 798, I, b, do CPC, 

venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir a petição 

inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura 

da ação, sob pena de indeferimento (art. 801, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001424-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

ROBERTO FRANCA AUAD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001424-81.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE MARIO DE SOUZA GONCALVES REQUERIDO: 

ROBERTO FRANCA AUAD, RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP 

Vistos. Diante do peticionado pela parte autora em sede de impugnação 

(Id. 9979090), a fim de que “o juiz deverá possibilitar a mutatio libelli, isto é, 

a modificação subjetiva da demanda, para providenciar a substituição do 

demandado”, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, esclarecer se pretende efetuar a substituição do polo passivo, 

atentando-se quanto a necessidade de qualificação do novo requerido se 

assim entender por direito. Oportunamente, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000060-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. W METAL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000060-11.2016.8.11.0002 

AUTOR: PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS 

LTDA RÉU: S. W METAL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA - 

ME Vistos, etc. Compulsando os autos, vislumbro que o requerido 

apresentou reconvenção juntamente com a contestação, 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 276068 Nr: 19458-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIAME - DESIGNER 

VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Venha o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o 

que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 274945 Nr: 17974-81.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIAME - DESIGNER 

VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR PARZIANELLO - 

OAB:OAB/MT16.819, NAJLA BRAZ NASSARDEN - OAB:OAB/MT 14.646, 

RAQUEL BRAZ M. MACHADO - OAB:13873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

interposto pelo exequente foi julgado extinto nesta data, conforme se 

observa dos autos em apenso (código nº 486057), venha a parte autora 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do 

feito.

Ainda, ressalto que em igual prazo deverá a autora aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 40492 Nr: 8175-63.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR ANTONIO BARBACOVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A/MT, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO VIEIRA DA 

ROCHA - OAB:1938/MT, GERALDO ROSA DA SILVA - OAB:2431/MT

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada, bem 

como requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano caso a 

tentativa de penhora seja frustrada (fls. 214).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado à fls. 215, sendo constrito apenas o valor de R$ 

24,60 (vinte e quatro reais e sesseta centavos), conforme se observa do 

extrato em anexo.

Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada.

Por fim, defiro o pedido suspensão, razão pela qual suspendo o trâmite do 

processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC, 

devendo os autos serem arquivados sem baixa na distribuição.

Transcorrido o prazo supra, ressalto ao exequente que 

independentemente de intimação deste juízo começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (art. 921, § 2º e 4º, do CPC).

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 09 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 430680 Nr: 1264-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA OLIVEIRA CARDOSO MARTINS, 

ANTONIO CARLOS, MUNDIAL EDITORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 429456 Nr: 501-09.2016.811.0002

 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: EVODIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 297676 Nr: 18133-87.2012.811.0002

 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: OROTILDES FLORENTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT Nº 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de responsabilidade civil por falha na prestação de 

serviço c/c obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais movida por Orotildes Florentino dos Santos em desfavor 

de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A.

Após o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos 

autos e informou o depósito da quantia de R$ 13.676,05 referente à 

obrigação imposta na sentença (fls. 197v).

Em seguida a parte autora manifestou discordância com o valor 

depositado e requereu a intimação da requerida para realizar o pagamento 

do valor remanescente (fls. 200/201).

Em razão da divergência dos valores apresentados pelas partes os autos 

foram encaminhados ao Contador Judicial para apuração do valor devido 

de acordo com a sentença proferida nos autos (fls. 206).

À fl. 207 aportou aos autos planilha de cálculo elaborada pelo Contador 

Judicial, sendo então apurada a existência de um saldo devedor 

remanescente no valor de R$ 129,47.

 As partes manifestaram concordância com os cálculos do Contador 

Judicial (fls. 208 e 213), sendo que a requerida realizou o depósito do 

valor de R$ 135,32 à fl. 214.

A autora à fl. 217 requereu a expedição de alvará em seu favor.

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que os valores depositados em juízo pela 

parte requerida serviram para adimplir o débito, conforme se observa à fl. 

197v e 214.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 
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em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora.

Após, o trânsito em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 295814 Nr: 16069-07.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARCOS MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO UEMURA, BENEDITO CARLOS 

DE BRITO UEMURA, LEO MARTINS HASKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER DE 

ABREU LIMA - OAB:6177, daniel muller de abreu e lima - OAB:, 

daniel muller de abreu lima - OAB:, sergio henrique de barros 

maciel el hage - OAB:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 5873 Nr: 427-82.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Polaco Santi Mecanica Guincho Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Materiais para Construção Santa Rosa, Milton 

Pereira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:170002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857

 Vistos etc.

Em atenção ao princípio do contraditório, venha à parte exequente 

manifestar acerca da petição de fls. 244/246, no prazo legal.

 Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande - MT, 08 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 14854 Nr: 102-73.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEROZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Ilana Cristina da Silva - OAB:OAB/MT 

16.636, JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - OAB:18036/MT, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, Ozana 

Batista Gusmão - OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE PAULA 

CATULÉ - OAB:13.427-E, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117, 

Stela Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 Vistos etc.,

Compulsando os autos observo que o bem imóvel penhorado à fl. 136 foi 

arrematado pelo Sr. Pedro Marcos Sena no Leilão Judicial realizado na 

Comarca de Cuiabá pelo valor de R$ 32.987,00 (trinta e dois mil 

novecentos e oitenta e sete reais), na modalidade parcelada, sendo uma 

entrada no importe de R$ 8.246,75 (oito mil duzentos e quarenta e seis 

reais e setenta e cinco centavos) e 30 (trinta) parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 824,68 (oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e 

oito centavos), cada, conforme se observa do teor do Auto de 

Arrematação de fl. 381. Ainda, restou fixado o valor de R$ 1.649,00 (um 

mil seiscentos e quarenta e nove reais) a título de comissão do leiloeiro.

Verifico, também que o arrematante comprovou nos autos o depósito da 

quantia referente a entrada no valor de R$ 8.246,75 (oito mil duzentos e 

quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme guia de 

depósito de fl. 382, porém não há nos autos informações a respeito do 

pagamento das demais parcelas vencidas e comissão do leiloeiro.

Dessa forma, determino a intimação do arrematante para que comprove 

nos autos o pagamento das demais prestações, sob pena de incidência de 

multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, nos termos do art. 895, § 4º, do CPC.

 Ainda, ressalto que a expedição da carta de arrematação do imóvel, com 

o respectivo mandado de imissão na posse apenas será realizada depois 

de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem 

como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais 

despesas da execução (art. 901, § 1º, do CPC).

Por fim, determino que o exequente aporte aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo e defiro a expedição de alvará em seu favor para 

levantamento do valor depositado em juízo referente a entrada do bem 

arrematado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande – MT, 08 de março de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451214 Nr: 12417-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. W. METAL IND. E COM. METALURGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

interposto pelo exequente foi julgado extinto em 06/12/2017, conforme se 

observa dos autos em apenso, venha a parte autora manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283335 Nr: 2191-15.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON FREITAS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de fl. 143/145. Determino que se proceda a penhora do 

imóvel matriculado sob o nº 22.903 no 1º Serviço Notarial e de Registro 

desta Comarca, por termo nos autos (art. 838, CPC), devendo, por 

conseguinte, ser o executado intimado da respectiva penhora 

pessoalmente, via postal, e por este ato constituído depositário, sendo 

certo que se for casado, seu respectivo cônjuge também deverá ser 

intimado (art. 841, § 2º, c/c art. 842, ambos do CPC) pessoalmente e por 

mandado.

Outrossim, determino que a exequente proceda ao cumprimento do art. 

844, do Código de Processo Civil, devendo comprovar nos autos a 
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averbação da penhora no ofício imobiliário.

Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se mandado de avaliação 

do imóvel em tela.

Com a juntada do mandado de avaliação, intimem-se as partes a seu 

respeito para manifestarem no prazo comum de 15 dias.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 12782 Nr: 45-94.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA CLEMENTINA SALES, ROSIVEL MATIAS SALES, 

REGEN MATIAS SALES, ROGÉRIO MATIAS SALES, RAGNA MATIAS 

SALES, RAILDE MATIAS SALES, REJANE MATIAS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI BARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZADIR ANGELO - 

OAB:1566/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora promoveu a regularização do polo ativo, 

conforme se observa do teor dos documentos de fls. 395, determino que 

seja retificado o polo ativo para constar no lugar de Rogério Matias Sales e 

Rosivel Matias Sales os Espólio de Rogério Matias Sales e Espólio de 

Rosivel Matias Sales, ambos representados por Benta Clementina Sales.

Outrossim, em análise aos autos, verifico que a parte autora à fl. 388 

requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em 

virtude de estarem realizando buscas de bens passiveis de penhoras de 

propriedade do executado. Assim, em detrimento do término do prazo 

solicitado determino venham os exequentes, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do 

feito.

Ainda, ressalto que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha 

atualizada do débito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 486057 Nr: 5670-40.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS HADDAD FRANCO DALIAME - DESIGNER 

VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, com base 

no inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem 

honorários advocatícios à vista de inexistir contenciosidade.Transitada em 

julgado a sentença, certifique-se, e não havendo manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com baixa e anotações.P.I. 

Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 56886 Nr: 2867-75.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:3.078 E, Carlos Henrique Neves - OAB:10.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Perin - OAB:3173 

E

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial movido por Rodolfo Paier em 

desfavor de Célio Silva.

As partes compuseram acordo nos autos nº 10435-25.2003.811.0041 em 

trâmite perante Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, no qual ficou ajustado o 

pagamento do crédito exequendo naqueles autos.

 A presente demanda foi suspensa em razão do acordo noticiado nos 

autos, sendo que à fl. 136 o exequente informou cumprimento do pacto 

firmado entre as partes.

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação, uma 

vez que houve a quitação do débito exequendo, conforme noticiado pela 

parte autora à fl. 136.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase, 

por insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 54696 Nr: 900-92.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Perin - OAB:3173 

E

 Vistos, etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial movido por Rodolfo Paier em 

desfavor de Célio Silva.

As partes compuseram acordo nos autos nº 10435-25.2003.811.0041 em 

trâmite perante Juízo da 10ª Vara Cível de Cuiabá, no qual ficou ajustado o 

pagamento do crédito exequendo naqueles autos.

 A presente demanda foi suspensa em razão do acordo noticiado nos 

autos, sendo que à fl. 136 o exequente informou cumprimento do pacto 

firmado entre as partes.

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação, uma 

vez que houve a quitação do débito exequendo, conforme noticiado pela 

parte autora à fl. 136.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase, 

por insubsistir contenciosidade.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, deem-se baixas 

e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 425855 Nr: 25068-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEY MARCOS DE LIMA-ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:, GIAN CARLO LEAO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico a executada não foi encontrada no 

endereço indicado nos autos, conforme se observa às fls. 47/48, 54, 59, 

65 e 68, razão pela qual incide na espécie, o disposto no § 3º do artigo 

513 do CPC, considerando-se eficaz a intimação enviada se a parte não 

comunica ao Juízo a mudança de endereço ocorrida no curso do 

processo.

Dessa forma, defiro o pedido de fl. 67, razão pela qual determino a 

expedição de certidão de teor da decisão, nos termos do art. 517, do CPC, 

devendo esta ser entregue ao exequente a qual se incumbirá de realizar o 

protesto do débito exequendo conforme lhe prouver.

No impulso, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo 

o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito, ressaltando 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 265842 Nr: 4878-96.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LEONEL FABIANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:OAB/MT 10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Por fim, considerando que a parte exequente realizou o levantamento dos 

valores depositados em juízo em quantia a maior do que lhe era devida, 

constituo em favor da parte executada o crédito no importe de R$ 105,61 

(cento e cinco reais e sessenta e um centavos).Outrossim, mostra-se 

coeso o pedido da parte executada (fl. 230) de restituição do valor 

recebido a maior pelo exequente, pois segundo dicção do art. 876 do 

Código Civil “todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica 

obrigado a restituir”.Ademais, a pretensa restituição veda o 

enriquecimento sem causa, bem como preserva a boa-fé e a ética nas 

relações processuais. A esse respeito:“VALORES. DEPOSITO A MAIOR. 

BACEN JUD. POSSIBILIDADE. Constatado que valor sacado pela parte 

credora é maior que aquele devidamente devido se mostra possível sua 

intimação e, inclusive, utilização da ferramenta do BACEN JUD para que o 

juízo possa buscar os valores pagos a maior. Necessidade de 

preservação da boa fé e da ética nas relações processuais. Recurso 

provido.” (Recurso Cível Nº 71003238920, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 11/10/2012).No 

impulso do processo, determino que a parte exequente Mario Leonel 

Fabiane, no prazo de 15 dias, efetue o depósito em juízo da quantia de R$ 

105,61 (cento e cinco reais e sessenta e um centavos), sob pena de ser 

adotadas as medidas constritivas cabíveis a espécie. Às providências 

necessárias. P. I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 09 de março de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 267964 Nr: 10464-17.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ALBERIONE DA SILVA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DO 

PARANA-FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COPERATIVAS MÉDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AHYRTON LOURENÇO NETO - 

OAB:OAB/PR 43.087, DANIEL ANTONIO COSTA SANTOS - OAB:OAB/PR 

49261, GLAUCO JOSÉ RODRIGUES - OAB:33.361/PR, Mauro cezar 

abati - OAB:OAB/PR 13.307, ULISSES CABRAL BISPO FERREIRA - 

OAB:OAB/PR 35.097

 Por meio da presente certidão intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, manifestarem a respeito da complementação do Laudo 

Pericial, nos termos da decisão de fl.263.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373224 Nr: 21715-27.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, DIJERVERSON SOARES PINTO, MARIA EUNICE DE CAMPOS BEZERRA 

ROSA, LUCIANO SILVA ROSA, FLÁVIO PEREIRA, SILENE CLEMENTE DA 

SILVA PEREIRA, CARLOS DE SOUZA ROSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695, FABIO ANTONIO PECCICACCO - OAB:25760/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória 

destinada à Comarca de Tangará da Serra - MT, bem como que promova o 

depósito dos valores da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, diligenciar junto a Comarca em questão para obter valores e forma 

de pagamento/depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 11486 Nr: 213-28.1997.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIR R. ALMEIDA, ADMIR FERREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, SANDRO 

NASSER SICUTO - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória 

destinada à Comarca de Alta Floresta - MT, bem como que promova o 

depósito dos valores da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, diligenciar junto a Comarca em questão para obter valores e forma 

de pagamento/depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405303 Nr: 14107-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA MARTINS QUEIROZ, JORGE VIANA 

TAPAJOZ, HAMILTON PINTO TAPAJOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Silvino Coelho em 

face de Andréia Martins Queiroz, Jorge Viana Tapajoz e Hamilton Pinto 

Tapajoz.

Às fls. 113/114 o exequente pugnou pelo reconhecimento de fraude à 

execução, em razão do veículo Hyndai HB20 1.0, placas OBS-0176 que 

encontrava-se registrado em nome da executada Andréia Martins Queiroz 

ter sido transferido a sua genitora Sra. Roseni Martins Queiroz no 
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decorrer deste processo.

Assim, antes de analisar o referido pedido, determino a intimação da 

terceira adquirente Sra. Roseni Martins Queiroz, para caso queira opor 

embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §4º, do 

art. 792, do Código de Processo Civil.

Ainda, ressalto que o mandado de intimação deverá ser cumprido no 

endereço descrito à fl. 78 e na Avenida Ary Paes Barreto, nº 909, Bairro 

Cristo Rei, nesta Comarca, conforme extrato em anexo.

Por fim, saliento que por cautela nesta data realizei a inclusão de restrição 

de transferência no prontuário do veículo acima descrito por meio do 

Sistema Renajud, conforme extratos em anexo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande – MT, 09 de março de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 516238 Nr: 22398-59.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONELMA GUIMARÃES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/O

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de homologação do acordo firmado à fl. 61, 

venha a requerida, em 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação 

processual, constituindo advogado nos autos, sob pena de não 

homologação do pacto.

 Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Várzea Grande-MT, 09 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 218164 Nr: 13545-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR RODRIGUES DA SILVA, VALDENIR 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Cuida a espécie de cumprimento de sentença, em que o credor 

requereu a PENHORA online de quantia eventualmente existente em nome 

da devedora, bem como a penhora de veículos de propriedade dos 

devedores (fl. 157/161).Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro 

plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor 

da exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o pleito 

formulado.Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome dos devedores por meio do Sistema 

BACENJUD, no montante indicado à fl. 160, sendo constrito o valor de R$ 

369,95 (trezentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), 

cuja quantia transferi à Conta Única.Desta forma, diante do bloqueio supra, 

intime-se a parte executada pessoalmente (§ 2º, art. 854, CPC) para caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.Ainda, realizei pesquisa junto ao sistema Renajud e verifiquei 

que os referidos veículos registrados em nome dos executados são 

objetos de Alienação Fiduciária, conforme se observa dos extratos em 

anexos.Deste modo, imperioso o indeferimento do pedido de penhora dos 

aludidos veículos, à vista de que os devedores fiduciários possuem 

somente a posse direta do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta 

do credor fiduciante.Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. O bem alienado fiduciariamente não pertence ao executado e 

sim à instituição financeira, por isso não pode ser penhorado para garantir 

execução promovida por outro credor.” (TJ-MT - AI 112255/2011, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/02/2012, Publicado no DJE 12/03/2012)Por fim, inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 58693 Nr: 4514-08.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFIDELIS INDUSTRIA COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA, SEDAVINIL COMERCIO DE TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 264157 Nr: 3418-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON CALESTINI - 

OAB:4495/MT

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450490 Nr: 12151-53.2016.811.0002

 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: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITHIELLE MARTIM AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção a petição de fls. 171/172 e visando evitar a realização de atos 

necessários ou mesmo eivados de nulidades, redesigno a audiência de 

conciliação constante nos autos para o dia 14/05/2018, às 17:00, 

observando-se as advertências contidas na decisão de fl. 114.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 09 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 321791 Nr: 18209-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO CUELHO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:OAB-MT 7627A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Ricardo Cuelho Martins em 

desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, todos 

devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento da obrigação 

imposta nos autos.

Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito, sendo que esta 

realizou o depósito do valor de R$ 14.377,31 (fl. 302).

Em seguida o exequente manifestou concordância com o valor depositado 

em juízo e pugnou pela expedição de alvará em seu favor (fls. 304).

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor penhorado nos autos no fls. 302 serviu para adimplir o débito 

sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte autora.

Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410982 Nr: 17183-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/GO36814-A

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 86).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 09 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410255 Nr: 16760-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, MIRELLE ALVES GONÇALVES - OAB:11.000, PABLO 

JOSE MELATTI - OAB:OABMT11.096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 75128 Nr: 7637-77.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALFRIDES PEREIRA DA SILVA, JOÃO 

CÍCERO PAES, SUELI DA SILVA PARANHOS PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654/MT, ELOA MARIA F. RONDON - OAB:3927

 Inicialmente, defiro o pedido de penhora dos veículos de propriedade do 

segundo executado, razão pela qual realizei a penhora através do sistema 

RenaJud dos veículos Honda Turuna 125, placa BTX9085 e SR Randon, 

placa JYJ6221, registrados em nome do executado João Cícero Paes. Por 

ora, fica nomeado o possuidor como depositário, dispensadas outras 

formalidades.Servirá a presente decisão, em conjunto com o extrato do 

sistema do RenaJud, como termo de penhora, independentemente de outra 

formalidade (art. 845, § 1º, CPC).Intime-se o executado João Cícero Paes 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da penhora, na pessoa de 

seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos (art. 841, 

CPC).Sem prejuízo do acima determinado, venha a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, comprovar a cotação do bem no mercado, 

autorizada a utilização das tabelas de preço praticado pelo mercado (art. 

871, IV, CPC), bem como manifestar se deseja a adjudicação e/ou 

alienação do móvel.Após, intime-se novamente a parte executada para 

manifestar se concorda com a avaliação ou apresentar impugnação, que 

deverá ser acompanhada de estimativa e devidamente instruída com os 

documentos pertinentes, sob pena de rejeição.....Posto isso, com alicerce 

no art. 830 do Código de Processo Civil, defiro o pedido em questão, razão 

pela qual, procedi com ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da executada Sueli Silva Paranhos por meio do Sistema 

BACENJUD, no montante indicado à fl. 241, sendo constrito o valor de R$ 

859,13 (oitocentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única....Após, intime-se o exequente para que no 

prazo de 15 (quinze) dias manifeste o que entender de direito visando o 

andamento útil do feito, sobretudo quanto a localização da executada Sueli 

da Silva Paranhos Paes para posterior tentativa de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414658 Nr: 19188-68.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM LINHAS AÉREAS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVCLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91.311, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606

 Considerando a ausência de manifestação em relação a 

decisão/intimação retro, venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407097 Nr: 15178-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI, SANDRA CRISTINA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBERIA LINEAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:OAB/MT 

9416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALEXANDRE DE 
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MEDEIROS TORRES - OAB:OAB/RJ 91377

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse expedido 

alvará em seu favor para levantamento dos valores penhorados às fls. 

162 e 170. Ainda, requereu nova penhora online em eventuais contas 

bancárias da parte executada referente ao saldo devedor remanescente 

(fls. 1751/176).

Pois bem, inicialmente considerando que a requerida nada manifestou a 

respeito das penhoras realizadas nos autos às fls. 162 e 170, defiro a 

expedição de alvará em favor dos exequentes para levantamento dos 

referidos valores.

Outrossim, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado às fls. 176, sendo constrito o valor de R$ 12.803,64 

(doze mil oitocentos e três reais e sessenta e quatro centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 09 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 4371-82.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERCEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAF- MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS, MARCIO ROBERTO MARTINS, NOEL DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, SANDRA 

MARA DE ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROSA DA SILVA - 

OAB:2431/MT, VALDIZ PEREIRA COSTA - OAB:1743-A/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória 

destinada à Comarca de Tangará da Serra - MT, bem como que promova o 

depósito dos valores da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, diligenciar junto a Comarca em questão para obter valores e forma 

de pagamento/depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 205556 Nr: 1528-08.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDO PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA & ROCHA LTDA - CRISPEL 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, AILTON PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11682/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória 

encaminhada à Comarca de Xambioá - TO, bem como que promova o 

depósito dos valores da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, diligenciar junto a Comarca em questão para obter valores e forma 

de pagamento/depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373224 Nr: 21715-27.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, DIJERVERSON SOARES PINTO, MARIA EUNICE DE CAMPOS BEZERRA 

ROSA, LUCIANO SILVA ROSA, FLÁVIO PEREIRA, SILENE CLEMENTE DA 

SILVA PEREIRA, CARLOS DE SOUZA ROSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695, FABIO ANTONIO PECCICACCO - OAB:25760/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência 

do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo 

portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 331066 Nr: 27357-15.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENEDITO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, 

SONY DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - OAB:OAB/SP 

156.347

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 308, razão pela qual determino a expedição de alvará 

em favor da autora para levantamento dos valores depositados às fls. 304 

e 307v.

Outrossim, no impulso determino que o exequente manifeste se possui 

interesse no prosseguimento do feito em virtude da existência de eventual 

saldo credor remanescente, no prazo de 10 (dez) dias.

 Caso positivo, deverá o exequente aportar aos autos planilha atualizada 

do débito levando em consideração os valores já consignados em juízo 

pelas executadas.

Decorrido o prazo sem manifestação venham-me os autos conclusos para 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de março de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 225696 Nr: 5894-56.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 225697 Nr: 5933-53.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 
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OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de reiterar a intimação de fl. 171 para que a parte 

Exeqüente aporte, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida 

de forma que permita a expedição de certidão de crédito, nos termos da 

previsão legal, consoante determinado na decisão de fl. 166. Julio Alfredo 

Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325107 Nr: 21494-78.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNILSON AURÉLIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Falcao de Arruda - 

OAB:MT 14.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucineia Aparecida Munhol 

de Oliveira - OAB:, Taylise Catarina Rogério Seixas - 

OAB:15.483-A/MT

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 387998 Nr: 4088-73.2015.811.0002

 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: ANTONIO ALBERTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espindola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 427267 Nr: 25805-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REI DO ÓLEO LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ PEREIRA 

DOS SANTOS, EDGAR ELIAS JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, ANA MARIA 

ELIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXACO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002097-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON BARRETO ASSUNCAO (EXECUTADO)

SUELY DO CARMO SOARES LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002097-11.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ 

AGRONOMIA EXECUTADO: GLEISON BARRETO ASSUNCAO, SUELY DO 

CARMO SOARES LEITE Vistos, etc. Compulsando os autos observo que 

os executados foram devidamente citados para procederem com o 

pagamento do débito exequendo ou apresentar embargos (id. 1963843), 

sendo que em seguida os devedores opuseram embargos à execução de 

nº 1000474-09.2016.8.11.0002, porém este foi recebido sem o efeito 

suspensivo. Verifico que nos autos de embargos à execução os 

executados realizaram o depósito da quantia de R$ 4.757,69 (quatro mil 

setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), valor 

este que os executados alegam corresponder ao importe de 30% do valor 

devido. Ainda, consigno que o exequente requereu neste feito executivo a 

realização de penhora online de eventuais valores depositados em contas 

bancárias de titularidades dos executados. Pois bem. Considerando que o 

novel Código de Processo Civil elegeu a conciliação como uma forma de 

resolução pacífica dos conflitos, tanto é que o magistrado, com o auxílio 

de conciliadores e mediadores, pode promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição (art. 139, inciso V, CPC), tenho por bem antes de analisar 

o pedido de penhora online formulado pelo exequente e o pedido de 

parcelamento do débito formulado pelos executados nos autos de 

embargos à execução designar audiência de conciliação para o dia 

09/05/2018, às 15:00 visando dirimir o conflito colocado em juízo, 

ressaltando que a referida solenidade será 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. Tendo em vista que as partes já possuem advogado constituído nos 

autos ficam elas intimadas por meio de seus procuradores da presente 

decisão para comparecimento à audiência de conciliação Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000008-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODMAR SUELEN ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-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: 1000008-44.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: CLEODMAR SUELEN ALMEIDA SILVA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) 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 ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade a 

ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução. 

Assim, de acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como 

sendo: a) se a autora sofre constrangimento ou situação vexatória em 

razão de seu nome; b) em caso positivo, se enseja a retificação do 

prenome da autora. Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção 

de prova oral, consistente na oitiva apenas de testemunhas, devendo a 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o rol de testemunhas 

(§4º, art. 357, CPC). Por fim, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17/05/2018, às 15h30. Desde já ficam os advogados do autor 

cientificados de que cabe a eles o dever de informar ou intimar as 

testemunhas por eles arroladas da audiência supra, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo-lhe, ainda, o dever 

de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). Ciência ao Ministério 
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Público. Intimem-se. Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005310-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINETE LOPES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005310-25.2016.8.11.0002 

AUTOR: NELCINETE LOPES RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc., Compulsando os 

autos observo que a parte autora não foi encontrada no endereço 

indicado nos autos, conforme se observa no id. 10043219, fato este que 

impossibilitou a realização da perícia médica determinada nos autos em 

razão da ausência da autora na data designada para o ato. Ainda, verifico 

que a autora requereu a desistência do feito (id. 11540500), porém a parte 

requerida manifestou discordância com o referido pedido (id. 11865342). 

Dessa forma, considerando que a parte requerida ofertou contestação 

nos autos, a parte autora não poderá, sem o consentimento do requerido, 

desistir da demanda (art. 485, § 4º do CPC), razão pela qual o 

prosseguimento do feito é medida que se impõe. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS. AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONCORDÂNCIA DO RÉU. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O pedido de 

desistência da ação, formulado após a apresentação de defesa pelo réu, 

depende da sua concordância. Hipótese em que o requerido manifestou 

discordância com a extinção do feito, explicitando seu interesse na 

obtenção de uma sentença, a fim de comprovar a titularidade do direito 

discutido. Uma vez que o processo não se encontra devidamente 

instruído, faz-se necessário o retorno dos autos à origem. Pedido de 

desistência apresentado antes da produção das provas. Sentença 

desconstituída. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70065322158, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 

05/07/2017) Assim, indefiro o pedido de desistência formulado pela autora 

e no impulso determino que se designe-se nova data para a realização da 

perícia deferida nos autos. Ainda, ressalto que deverá ser expedido 

mandado visando a intimação da autora acerca da data da perícia a ser 

designada. Cumpram-se. Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001611-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALBERES BARBOSA DE BRITO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001611-89.2017.8.11.0002 

AUTOR: JOSE VALBERES BARBOSA DE BRITO EIRELI - ME RÉU: VARZEA 

GRANDE SHOPPING S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, vislumbro 

que o requerido apresentou reconvenção juntamente com a contestação, 

contudo, deixou de comprovar o recolhimento das custas judiciárias. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004564-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MARIA 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004564-60.2016.8.11.0002 

AUTOR: MAIARA MARIA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. 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 Aduz a parte requerida que 

os documentos apresentado pelo autor não comprova a realização do 

requerimento administrativo, tendo em vista que não restou comprovado 

nos autos que a entrega dos 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. 4670886 e 11950875. 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 juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no id. 3690358 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 
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documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 

DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. 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, qual o seu respectivo valor. 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 (um 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 

assistes 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. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Por fim defiro o pedido de retificação do nome da requeria, 

razão pela qual determino que a Secretaria promova a retificação do polo 

passivo para constar SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT 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-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. 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. 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. 

Pois bem. Compulsando os autos observo que alegação da ausência de 

prévio requerimento administrativo foi suprida pela parte autora, conforme 

se observa no id. 4665940 e 11867159. 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 
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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) Outrossim, o Poder Judiciário, sempre que acionado, 

deve garantir às partes a prevalência do direito. Portanto, rejeito a 

respectiva preliminar. 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 perito o Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329 - MT, médico perito, que poderá ser 

encontrado na Avenida Aclimação nº. 265, Bosque da Saúde, Consultório 

anexo ao Hospital São Mateus (casa branca de esquina), telefone 65- 

30512250/ 3051-2376, o 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 

assistes 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. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000878-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. PESSI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane Radeliski Miranda OAB - MT15202/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000878-26.2017.8.11.0002 

AUTOR: DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI - ME RÉU: L. 

PESSI - ME Vistos etc. Cuida a espécie de execução de sentença, onde a 

exequente requereu a penhora “online” de quantia eventualmente 

existente em nome do executado e penhora de veículos de propriedade 

também do devedor. Ainda, alegou que a executada possui vários CNPJ´s 

que demonstram forte indícios de fraude de sucessão empresarial, razão 

pela qual requereu a intimação da executada para manifestar. Por fim, 

afirma que a executada possui relação comercial com várias empresas de 

transporte aéreo para fornecimento de alimentos e dessa forma requer 

seja oficiado às referidas empresa solicitando informações a respeito de 

contratos firmados com a executada e com as empresas de CNPJ´s 

descritos no id. 11628545. Pois bem, inicialmente indefiro o pedido de 

intimação da executada para manifestar a respeito de eventual sucessão 

empresariaal, tendo em vista que o instituto da sucessão empresarial 

pressupõe a presença de certos requisitos, como a confusão entre os 

sócios, o exercício da mesma atividade econômica, a continuidade do 

desempenho das atividades negociais na mesma sede, a utilização dos 

mesmos equipamentos, dentre outros. De fato, o exequente descurou de 

trazer aos autos provas que corroborem os fundamentos por ela 

levantados, ônus que lhe incumbia, tendo em vista que apenas limitou-se a 

alegar que os CNPJ´s descritos em sua petição são de empresas que 

possuem a mesma atividade da executada e que compõem o seu grupo 

econômico, sendo certo que esta simples alegação sequer permitem 

analisar o quadro societário das empresas e eventual confusão 

patrimonial entre as empresas, as quais não foram nomeadas pelo 

exequente. Quanto ao pedido para que seja solicitado informações a 

respeito de eventual crédito que o executado possua com as empresas 

Tam Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas, Azul Linhas Aéreas e Avianca 

Linhas Aéreas, defiro em parte o pedido, devendo tal solicitação ser 

requisitada apenas em relação a empresa executada. Assim, determino 

que seja expedido ofícios as referidas empresas de companhia aérea 

para que informe a este juízo se o executado L. Pessi – ME, inscrito no 

CNPJ 09.578.751/0001-64 possui algum crédito a ser recebido das 

respectivas empresas, bem como acerca da existência de contrato 

firmado entre ambos. Com o aporte da informação intime-se o exequente 

para manifestar. Quanto ao pedido de penhora online, tendo em vista que 

aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta 
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disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento para 

atender o pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome dos devores por meio do Sistema 

BACENJUD, no montante indicado na planilha constante no id. 11628545, 

sendo constrito o valor de R$ 9.888,85 (nove mil oitocentos e oitenta e oito 

reais e oitenta e cinco centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. 

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC. Quanto a penhora de veículos de propriedade da devedora, 

ressalto que procedi pesquisa no sistema Renajud e constatei que já recai 

sobre os veículos de propriedade da executada gravames de penhoras 

efetuadas pela Justiça do Trabalho, conforme extratos em anexo. Assim, 

a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação do 

exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu 

interesse na penhora dos veículos em discussão, mesmo já recaindo 

sobre eles penhoras de primeiro grau. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003684-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE VITOY CURVO (EXECUTADO)

NEUZA MARIA CURVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO)

MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS OAB - MT7500/-O 

(ADVOGADO)

SIMONE MARIA VALLE BARBOSA DOS ANJOS OAB - MT9.393 

(ADVOGADO)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003684-34.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A EXECUTADO: JAQUELINE 

VITOY CURVO, NEUZA MARIA CURVO Vistos etc. Aportou aos autos 

pedido da parte exequente para que fosse expedido alvará para 

levantamento da quantia penhorada nos autos no id. 10871868, bem como 

que fosse realizada nova penhora online em eventuais contas bancárias 

das devedoras (id. 11667935). Pois bem, considerando que as 

executadas não foram devidamente intimadas a respeito da penhora de id. 

10871868, conforme se observa do teor da certidão de id. 11289185 

aliado ao fato de que agora estas possuem advogados constituído nos 

autos, antes de apreciar o pedido expedição de alvará ei por bem 

determinar a intimação das devedoras para caso queiram, no prazo de 05 

dias, manifestem-se nos limites dispostos no § 3º do art. 854, CPC acerca 

da penhora realizada no id. 10871868. Outrossim, defiro o pedido de nova 

penhora online, considerando que os embargos à execução opostos pelas 

executadas foi recebido sem efeito suspensivo. Para tanto, foi realizado 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores 

por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado na planilha 

constante no id. 11667936 , sendo constrito o valor de R$ 457,02 

(quatrocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), cuja quantia 

transferi à Conta Única. Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a 

parte devedora caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos 

limites dispostos no § 3º do art. 854, CPC. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008964-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALVES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1008964-83.2017.8.11.0002 

EXEQUENTE: MIGUEL GONCALVES DA COSTA EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Trata-se de “ação de execução de título judicial 

por quantia certa c/c cumprimento de sentença” proposta por Miguel 

Gonçalves da Costa, em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. 

sustentando, em síntese, que adquiriu uma cota da requerida e investiu a 

quantia de R$ 2.921,25 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e 

cinco centavos), o qual perfaz o valor atualizado de R$ 5.778,38 (cinco 

mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos). Ressalta 

que investiu os referidos valores, não obtido qualquer restituição até o 

presente o momento, motivo porque em decorrência da decisão judicial da 

ação civil pública n. 0800224-44.2013-8.01.0001, a qual determinou a 

nulidade de todos os contratos realizados pela requerida e ordenou a 

restituição de todos os valores, requer a devolução dos créditos pagos 

pelos “logins de cadastro”. Outrossim, pugna pela concessão de tutela de 

evidência, com fundamento no art. 311, II, III e IV do CPC, a fim de que seja 

expedido ofício para a 2ª Vara Cível da comarca de Rio Branco/AC 

requerendo a vinculação a este processo do valor total de R$ 6.356,21 

(seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos). 

Determinada a emenda da inicial no Id. 10988991, a parte autora se 

manifestou no Id. 11903159, 11903176. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do artigo 98 do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. 

Da Tutela de Evidência Pois bem, a tutela de evidência, prevista no art. 311 

do CPC/2015, conceitua-se, conforme entendimento dos doutrinadores 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[1], 

como sendo “fato jurídico processual que autoriza que se conceda uma 

tutela jurisdicional, mediante técnica de tutela diferenciada”, ou seja, 

trata-se de técnica processual que diferencia o procedimento, em razão 

da evidência com que determinadas alegações apresentam em juízo. 

Nesse passo, considerando que a referida tutela aplica-se quando em 

conformidade com os requisitos dispostos nos incisos do art. 311 do 

CPC/2015, cumpre analisar a sua observância no presente caso. Com 

efeito, o inciso II, admite a concessão de tutela provisória de evidência 

quando “as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante”, ou seja, admite-se o seu deferimento 

liminar mediante o preenchimento de dois pressupostos cumulativos, um 

de fato e outro de direito. Assim, cumpre ressaltar que os documentos 

colacionados aos autos constituem provas frágeis para propiciar o 

deferimento da medida neste momento processual, bem como não há 

demonstração pela parte autora de tese jurídica vinculante em tribunal 

superior, motivo pelo qual tenho por não preenchido o respectivo requisito. 

Já o inciso III, do artigo em análise, admite a concessão da tutela no caso 

de “se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa”, o qual tem por 

pressuposto fundamental a existência de contrato de depósito pactuado 

entre as partes, (arts. 627/652 do Código Civil de 2002), o que não se 

mostra na presente hipótese. Já o último requisito previsto no art. 311, IV, 

do CPC/2015, dispõe que a tutela será concedida quando “a petição inicial 

for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 

razoável”. A propósito, os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[2] salientam que “trata-se de 

hipótese de tutela de evidência inevitavelmente definitiva, que se confunde 

com o julgamento antecipado do mérito”, ou seja, a aplicação da referida 

tutela de evidência requer o preenchimento de pressupostos específicos e 

restritos, uma vez que concede a tutela de forma definitiva. Destarte, 

constata-se que a tutela de evidência a ser concedida com fulcro no 

inciso IV, do art. 311, do CPC/2015, não é cabível para formulação e/ou 

concessão de pedidos em sede liminar (art. 311, parágrafo único, CPC). 

Pelo exposto, considerando que não restaram preenchidos os requisitos 

autorizadores da tutela de evidência, conforme previsão do art. 311, do 

CPC/2015, INDEFIRO o pedido formulado na exordial. No impulso, cite-se a 

requerida, conforme solicitado, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) 
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dias, responder à presente ação (art. 511, CPC/2015), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] In Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, 

ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela – 11 ed – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 630. [2] In 

Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 

probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos 

da tutela – 11 ed – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 642.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005520-76.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005520-76.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

EMERSON NUNES DE OLIVEIRA Vistos etc. Aportou aos autos pedido da 

parte exequente para que fosse realizada penhora online em eventuais 

contas bancárias da parte executada. Pois bem, tendo em vista que 

aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta 

disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento para 

atender o pleito formulado. Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome dos devores por meio do Sistema 

BACENJUD, no montante indicado na planilha constante no id. 11892255, 

sendo constrito o valor de R$ 147,29 (cento e quarente e sete reais e 

vinte e nove centavos), cuja quantia transferi à Conta Única. Desta forma, 

diante do bloqueio supra, intime-se a parte executada pessoalmente (§ 2º, 

art. 854, CPC) para caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos 

limites dispostos no § 3º do art. 854, CPC. Inexistindo qualquer 

manifestação, intime-se a exequente para manifestar requerendo o que 

entender de direito para o deslinde útil do feito. Por fim, defiro a expedição 

de certidão, nos termos do art. 828, do CPC, devendo a Secretaria adotar 

as providencias necessárias para a sua emissão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001357-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLE ARAUJO DE CARVALHO BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SILVA TORQUATO OAB - MT14487/O (ADVOGADO)

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA OAB - MT16835/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001357-53.2016.8.11.0002 

AUTOR: MARIELLE ARAUJO DE CARVALHO BARROS RÉU: BRADESCO 

SAUDE S/A Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração propostos 

por Marielle Araújo de Carvalho Barros (id. 11949871), alegando, em 

síntese, que houve omissão na sentença prolatada nos autos (id. 

11726342), na medida em este juízo deixou de manifestar quanto à 

aplicação da multa pelo descumprimento da liminar deferida nos autos. 

Ainda, o requerido Bradesco Saúde S.A também propôs embargos de 

declaração no id. 11988266, sob a alegação de que sentença proferida 

nos autos é obscura, pois houve a condenação da requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no 

percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, 

porém a presente demanda trata-se de uma obrigação de fazer sem 

qualquer pedido indenizatório. Pois bem, conheço dos embargos, em vista 

dos requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC – art. 

1.022). No que diz respeito aos embargos opostos pela parte autora 

Marielle Araújo de Carvalho Barros (id. 11949871), não vislumbro qualquer 

vício no conteúdo da sentença que possa configurar omissão apontada. 

Isso porque, no tocante a manifestação sobre a multa aplicada por 

ocasião da liminar, entendo que o seu valor e termo inicial e final podem 

ser objeto de discussão em eventual execução, dispensando qualquer 

referência deste juízo por ocasião da sentença. Dessa forma, em meu 

entender, na decisão objurgada, não há omissão, motivo pelo qual, com 

fulcro nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os 

presentes embargos de declaração de id. 11949871, mantendo a decisão 

atacada tal como está lançada. Já quanto aos embargos de declaração 

propostos pelo requerido Bradesco Saúde S.A no id. 11988266, verifico a 

contradição apontada, pois, de fato, constou na parte dispositiva da 

sentença a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios 

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, quando 

sabidamente deveria este ser fixado sobre o valor da causa. Assim, à 

vista de estarem presentes os pressupostos processuais exigidos na lei 

de regência, no tocante a contradição acima apontada, acolho os 

embargos de declaração opostos pelo embargante/requerido no id. 

11988266, razão pela qual a parte dispositiva passa assim a constar: “(...) 

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no 

trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85)– id. 

11726342. (...)” No mais, mantenho integralmente a sentença tal como 

lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000104-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Processo n. 1000104-59.2018.8.11.0002 

Certifico que, a audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

26 de março de 2018 conforme determinação Id.11836324, será ás 16:00 

horas na sede do fórum de Várzea Grande. VÁRZEA GRANDE, 12 de 

março de 2018 BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888440

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005743-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEONARDO DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES OAB - MT15419/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 05 (dias)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 470942 Nr: 21655-83.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA LENZI SCHAAB, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, LEANDRO RIPOLI BIANCHI - OAB:12856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO 

DE SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222

 Vistos, em correição.

Verifica-se que o requerente requer pelo benefício da justiça gratuita, 

conforme fls. 05 contudo no que concerne aos parâmetros para a 

concessão do benefício da gratuidade judiciaria, é indispensável à 

demonstração da efetiva necessidade de que trata o caput do art. 98 do 

CPC.

 Conforme o disposto: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade 

da justiça, na forma da lei.”, fazendo jus, neste caso, ao benificiário, 

conforme previsto no §3º do artigo 98, do CPC.

 Sendo assim, intime-se o requerente para que traga aos autos 

comprovação da sua situação financeira precária no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intima-se a parte autora para 

promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito 

(art.290 CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 398624 Nr: 10580-81.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda e julgo extinto o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no importe de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e 

noventa reais) ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441319 Nr: 7450-49.2016.811.0002

 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: JPN, MANOEL PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

À vista da ausência injustificada da parte autora na audiência de 

conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, determino a intimação pessoal do autor para que, em 05 (cinco) 

dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito (artigo 485, inciso III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389486 Nr: 5027-53.2015.811.0002

 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: DEMIRDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Vistos, em correição.

À vista da ausência injustificada da parte autora na audiência de 

conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSC, bem como o não comparecimento na perícia médica designada, 

determino a intimação pessoal do autor para que, em 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito 

(artigo 485, inciso III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346566 Nr: 13085-79.2014.811.0002

 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: ROBERT TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA EMBRATEL, CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, em correição.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

(fls. 111), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 122, eis que 

incontroverso.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450,§ 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente do 

débito, requerendo o cumprimento da sentença, intime-se a parte 

requerida/executada, para que pague o débito restante, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 
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independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395275 Nr: 8617-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILDE BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DATA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214

 Vistos, em correição.

Trata-se de Cumprimento De Sentença proposto por Edilde Benedita da 

Silva em desfavor de Telefônica Data S/A pelos fatos e fundamentos 

exposto às fls. 104/105.

Instado ao pagamento, a parte devedora efetuou depósito judicial do 

montante às fls.107/110.

Intimado, a credora manifestou-se às fls. 113/116, requerendo o 

levantamento do dinheiro.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Constato que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Verifica-se, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Custas pela executada, conforme determinada na sentença.

Expeça-se o alvará respectivo.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450,§ 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 528544 Nr: 3475-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAÚJO ANDRADE 

JÚNIOR - OAB:8.173, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifico que o requerente pugna pelos benefícios 

da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída com a 

declaração de hipossuficiência assinado pelo demandante, nos termos do 

art. 99, § 4º, do CPC.

 Ademais, nota-se que não consta cópia dos documentos pessoais, a 

procuração ad judicia, documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320, do CPC).

Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, para juntar 

declaração de hipossuficiência devidamente assinada, cópia dos 

documentos pessoais e procuração ad judicia, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora para 

promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 

290, CPC).

 Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 331428 Nr: 151-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR BATISTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166349SP

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição de fls. 139/141, por meio da qual a parte 

exequente informa que a parte executada quitou integralmente seu débito, 

não tendo mais interesse em reclamar contra o mesmo, e, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo.

 Ato contínuo, proceda a transferência do valor penhorado para a conta 

bancária indicada às fls. 140.

Intime-se o representante da requerida pessoalmente, nos termos do art. 

450, § 3º, da CNGC, acerca da transferência efetuada.

Remetam-se, dessa forma, os autos à Contadoria do Juízo para que 

calcule o valor das custas processuais pendentes de pagamento.

 Após, intime-se a parte requerida para que efetue o pagamento das 

custas e despesas processuais. Prazo: 05 dias.

Pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

Sem prejuízo do apontamento acima, determino que proceda-se a 

retificação do polo ativo fazendo constar como Valdeir Batista Pereira.

P. I. e Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 311974 Nr: 8045-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUVENAL RODRIGUES DE 

CARVALHO, OSMARY BAGGIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS BONACCORDI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676

 INTIMAÇÃO para o advogado BIBIANO PEREIRA LEITE NETO DEVOLVER 

os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com base no art. 218, § 

2º do CPC, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, 

bem como da expedição de Mandado de Busca e Apreensão, 

cientificando-o ainda, da perda do direito de carga dos autos conforme art. 

107, § 4º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346306 Nr: 12883-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE JACINTO FORTES, RNFDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, em correição.
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Trata-se de Cumprimento De Sentença proposto por Edilde Benedita da 

Silva em desfavor de Telefônica Data S/A pelos fatos e fundamentos 

exposto às fls. 104/105.

Instado ao pagamento, a parte devedora efetuou depósito judicial do 

montante às fls.107/110.

Intimado, a credora manifestou-se às fls. 113/116, requerendo o 

levantamento do dinheiro.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Constato que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Verifica-se, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil.

Custas pela executada, conforme determinada na sentença.

Expeça-se o alvará respectivo.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450,§ 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 505123 Nr: 16485-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA DA CUNHA MOURA, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - 

OAB:12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Ante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como com fulcro no art. 15, II, 

da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo habilitante, 

e determino que seja incluído o crédito habilitado por LAURA CRISTINA DA 

CUNHA MOURA, no quadro geral de credores da falência COMPRE 

MAIS-LTDA, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizado até 

31/03/2017, reconhecido pela 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos 

autos do processo nº 0000117-13.2017.5.23.000, corrigido pelo INPC até a 

data do pagamento.Desde já autorizo expedição de alvarás para conta 

corrente a ser indicada pela parte, uma vez que os credores dessa classe 

já começaram a receber seus créditos.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 401264 Nr: 11988-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 

7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de habilitação de crédito trabalhista formulado por 

Daniel Francisco do Nascimento no importe de R$ 16.449,55.

Instados a se manifestarem, tanto a empresa recuperanda como o 

administrador judicial sustentaram que o débito foi atualizado de forma 

equivocada e em desacordo com o disposto no art. 9º, inciso II, da LRJ, já 

que a certidão de crédito foi atualizada até a data de 14.11.2013, quando 

sabidamente que o pedido de recuperação judicial foi formulado em 

06.06.2013 (fls. 25/28 e 30).

Pois bem, realmente há inconsistência no cálculo apresentado pelo 

requerente. Isso porque o crédito a que faz jus deve ser atualizado até o 

pedido de recuperação judicial, quer seja, 06.06.2013.

Nesse sentido é a recente jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – 

OBRIGAÇÃO ASSUMIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – SUBMISSÃO AO 

PLANO APROVADO – INCLUSÃO DE MULTA POR INADIMPLEMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Outrossim, o fato de Carta da Sentença do requerente somente ter sido 

reconhecido em abril/2015 não impede a atualização do seu crédito até a 

data do pedido de recuperação judicial, justamente porque em abril/2015 

apenas houve a declaração judicial de um direito pretérito do requerente, 

não se tratando essa data de marco para efeitos de atualização.

 Assim, em conformidade com a manifestação do administrador judicial, 

determino venha o requerente, no prazo de 15 dias, carrear aos autos 

certidão de crédito atualizada até a data do pedido de recuperação judicial 

(06.06.2013).

Após, com a apresentação da certidão, intime-se novamente a Compre 

Mais Supermercado Ltda para manifestar no prazo de 05 dias e, depois, o 

administrador judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 522178 Nr: 25551-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANETE DOS SANTOS, Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Scaliante Fogolin 

Gnoatto - OAB:5310, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, 

TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - OAB:MT-5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Vistos, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Dejanete dos Santos , por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 336188 Nr: 4641-57.2014.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAN FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Vistos, em correição.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

(fls. 114/116), para a conta bancária indicada pelo credor às fls. 118-v, 

eis que incontroverso.

Intime-se a autora pessoalmente, nos termos do art. 450,§ 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente do 

débito, requerendo o cumprimento da sentença, intime-se a parte 

requerida/executada, para que pague o débito restante, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Várzea Grande/MT, 07 de março de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 528543 Nr: 3474-63.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAÚJO ANDRADE 

JÚNIOR - OAB:8.173, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT

 Vistos, em correição.

Compulsando os autos, verifico que a exordial não veio instruída com a 

cópia dos documentos pessoais, a procuração ad judicia, documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do CPC).

Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, para juntar 

cópia dos documentos pessoais e procuração ad judicia, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 330006 Nr: 26305-81.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM BOTELHO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINGAS RONDON 

RODRIGUES - OAB:MT/21.853/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 101/105, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, tendo o autor concordado com o valor depositado.

Sendo assim, proceda à transferência do valor depositado judicialmente 

na conta única para a conta bancária indicada pelo advogado (fls. 100).

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

Remetam-se, dessa forma, os autos à Contadoria do Juízo para que 

calcule o valor das custas processuais pendentes de pagamento.

 Após, intime-se a parte requerida para que efetue o pagamento das 

custas e despesas processuais. Prazo: 05 dias.

Pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 335330 Nr: 3804-02.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 126/129, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 132), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pelo 

advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do Art. 450, § 3º, da CNGC, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391977 Nr: 6541-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Vistos, em correição.

Diante do teor da petição acostada às fls. 158/159, por meio da qual a 

parte requerida informa o pagamento do acordo e requer a extinção do 

processo pela satisfação da obrigação.

Após, a parte autora foi intimada a se manifestar nos autos para indicar os 

dados bancários para a expedição de alvará, quedando-se inerte 

(certidão de fls. 169).

Sendo assim, determino a intimação pessoal do autor para que, em 05 

(cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Intime-se e cumpra-se, com as providencias necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 528771 Nr: 3597-61.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE FRANÇA ASSUNÇÃO, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, CARLITO FERNANDES NETO - OAB:18503-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO NA RELAÇÃO 

CREDORES, proposta por Mauricio de França Assunção, por dependência 

aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

 Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445126 Nr: 9460-66.2016.811.0002

 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: LAURICI DE JESUS XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, 

extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I, 

do CPC.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 496250 Nr: 11754-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKELINE DA SILVA DELGADO, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566, FABIO ROCHA NIMER - OAB:CORECON/MS 1033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401

 INTIMAÇÃO para a advogada ANA ELISA NETZ DO AMARAL DEVOLVER 

os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com base no art. 218, § 

2º do CPC, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, 

bem como da expedição de Mandado de Busca e Apreensão, 

cientificando-o ainda, da perda do direito de carga dos autos conforme art. 

107, § 4º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 496247 Nr: 11751-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PAULO RIBEIRO, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:8566, FABIO ROCHA NIMER - OAB:CORECON/MS 1033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401

 INTIMAÇÃO para a advogada Ana Elisa Netz do Amaral DEVOLVER os 

autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com base no art. 218, § 2º 

do CPC, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de incorrer 

em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem 

como da expedição de Mandado de Busca e Apreensão, cientificando-o 

ainda, da perda do direito de carga dos autos conforme art. 107, § 4º do 

CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253406 Nr: 12215-73.2010.811.0002

 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: ESPÓLIO DE JUVENAL RODRIGUES DE CARVALHO, 

OSMARY BAGGIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VENÂNCIO MONTEIRO, ANTONIO 

FRANCISCO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:OAB/MT 5.482

 INTIMAÇÃO para o advogado BIBIANO PEREIRA LEITE NETO DEVOLVER 

os autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com base no art. 218, § 

2º do CPC, tendo em vista ter extrapolado o prazo legal, sob pena de 

incorrer em multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, 

bem como da expedição de Mandado de Busca e Apreensão, 

cientificando-o ainda, da perda do direito de carga dos autos conforme art. 

107, § 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 111623 Nr: 7248-87.2007.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANÚBIA LUNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DORIVAL BUFOLIN, MARIA 

NEUZA REZENDE SACHI, ADILSON SOARES GUIMARÃES, JOAQUIM 

ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FATIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SANTOS SAMPAIO 

- OAB:ES 9.205

 Nos termos da legislação vigente, bem como do item 6.16.7.19 da CNGC , 

intimo a parte autora para manifestar quanto à certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 139 no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 328443 Nr: 24763-28.2013.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: IRINEU BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUÍSIO DE CASTRO LESSA 

JUNIOR - OAB:MT 16.375, FÁBIO HENRIQUE REGINATO - OAB:MT 

16.639

 Ante o exposto, reconheço a PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL no 

tocante aos pedidos de Contrato Particular de Locação de Bem Móvel c/c 

Pedido de Reintegração de Posse e Cobrança (CPC/2015 – inciso VI, 

art.485) e, de outro lado, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.Por 

consequência, revogo os efeitos da tutela deferida na decisão inicial. 

Condeno a parte autora a pagar as custas e despesas processuais, e os 

honorários advocatícios, que hora fixo em 10% sobre o valor dado a 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Entretanto, considerando que 

foi concedida a assistência judiciária ao ator, fica sobrestada a execução 

das verbas sucumbenciais 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. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 53810 Nr: 149-08.2003.811.0002

 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): JEOVANE THOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON KNEIP DUQUE - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA DO UNIVAG-CENTRO UNIVERSITÁRIO. 

- OAB:OAB/MT 6566

 INTIMAÇÃO da parte autora do desarquivamento dos autos para carga no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno ao arquivo. Informo que o 

processo se encontra na 4ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RONDON DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (RÉU)

JOILSON DA COSTA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1001133-47.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

09 de abril de 2018, às 10h00 min, 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), ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do NCPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à 

contestação (art. 351, CPC). Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

sob pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de março de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002234-90.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE PONTES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - MT0019123A (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002234-90.2016.8.11.0002 

Vistos, em correição. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 12 de março de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003170-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU BERTOLIN (EMBARGANTE)

RODRIGO FERST BERTOLIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003170-81.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Digne-se esta secretaria a certificar quanto à 

tempestividade dos presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, observando o 

feito principal de n. 1002274-38.2017.8.11.0002. De mesmo modo, 

certifique-se nos autos principais quanto à oposição dos presentes 

Embargos à Execução, informando quanto à tempestividade e identificando 

o número da presente demanda naqueles autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 12 de março de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005319-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTE APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005319-84.2016.8.11.0002 

Vistos em correição. Certifique-se quanto o trânsito em julgado da r. 

sentença de Id. Num. 10539780. Após, arquivem-se com as baixas e 

anotações legais. Às providências. Várzea Grande/MT, 08 de março de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 433 de 472



Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001724-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCINE BORGES ALMEIDA MACHADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar ajuizado 

por Kelly Francine Borges Almeida Machado em face da autoridade 

apontada como coatora Secretaria de Saúde do Município de Várzea 

Grande na pessoa do diretor do departamento de recursos humanos. 

Pretende a parte Impetrante a concessão da medida liminar determinando 

de imediato a autoridade coatora pague, através de crédito em conta da 

impetrante a diferença da remuneração da mesma referente à 

fevereiro/2018, no valor de R$ 5.592,47 (cinco mil, quinhentos e noventa e 

dois reais e quarenta e sete centavos), bem como pague a remuneração 

integral de R$ 8.060,00 (oito mil e sessenta reais) em caráter de salário 

maternidade por 180 meses. Pois bem. Para a concessão de liminar em 

Mandado de Segurança, cabe a parte Impetrante demonstrar o 

preenchimento dos requisitos atinentes à medida cautelar, bem como 

aqueles especialmente dispostos na Lei nº 12.016/2009. Nos termos do 

artigo 7º, III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança, o juiz 

determinará a suspensão do ato impugnado desde que atendidos dois 

requisitos, quais sejam: i) a existência de fundamento relevante e ii) que 

do ato impugnado resulte a ineficácia da medida. Ocorre que, neste 

momento processual, inviável se vislumbrar a plausibilidade das razões da 

parte Impetrante, considerando, sobretudo, a impossibilidade de 

concessão da liminar pleiteada, em razão de expressa vedação contida na 

Lei nº 9.494, de 10/09/1997, que proíbe o deferimento de medida que 

implique em "reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza". No caso dos presentes autos, entendo que seja um 

pouco temerário reconhecer a presença do periculum in mora em favor da 

parte Impetrante, já que caso a segurança venha a ser denegada, o erário 

público pode sofrer danos irreversíveis, eis que os vencimentos 

eventualmente pagos ao servidor, em razão de sua natureza alimentar, 

são irrepetíveis. Por outro lado, a providência requerida em sede de liminar 

esgota o objeto da ação, o que encontra óbice na legislação, óbice este 

que no caso concreto não merecer ser transposto por não haver 

justificativa razoável nesse sentido, pois nenhuma lesão grave poderá 

sofrer a parte Impetrante caso tenha de aguardar o julgamento final de lide 

- o que não aconteceria, por exemplo, se a liminar versasse sobre 

questões de saúde. Portanto, a priori, a medida liminar requerida implica em 

óbice legal, podendo ser concedida apenas por meio de sentença de 

mérito, com cognição plena e exauriente. Diante do exposto, indefiro o 

pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, com a 

presente decisão, a segunda via da inicial, bem como fotocópia dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009). 

Expeça-se ofício ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que tome ciência da 

presente ação e, querendo ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/2009). Decorrido o prazo, com ou sem informações, abra-se vista 

ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, dentro do 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem o parecer do Ministério 

Público, voltem os autos conclusos para sentença (art. 12 da Lei nº 

12.016/2009). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001831-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Observo o não preenchimento dos requisitos (arts. 319 e 320 do 

NCPC), de modo que DETERMINO ao procurador da parte autora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando nos autos cópia do 

indeferimento administrativo e cópia dos documentos pessoais. Decorrido 

o prazo, cumprida, ou não, a diligência, tornem os autos conclusos para 

decisão. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 303476 Nr: 24424-06.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINA CATARINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o acórdão proferido nos autos, intime-se a parte Autora 

para, no prazo de 30 (trinta) dias acostar aos autos o comprovante do 

requerimento administrativo, sob pena de extinção do feito. Comprovada a 

postulação administrativa, prossiga-se o feito. Cite-se a parte Ré nos 

termos da lei, para, querendo, apresentar defesa no prazo legal. Havendo 

contestação, intime-se a parte Autora para, caso queira, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo de 10 (dez) dias. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 494205 Nr: 10594-94.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA FRANCISCA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4522, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao 

processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 

1º, da Lei 6.830/80, “in verbis”:

“Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados:

 I – (...)

§1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução".

“Ad argumentandum tantum”, revela-se inadmissível o conhecimento dos 

embargos à execução, cujo juízo não foi garantido por nenhum meio em 

direito admitido. A penhora de valor simbólico ou ínfimo em relação ao 

débito em execução equivale à ausência de penhora e, por conseguinte, 

não permite a oposição de embargos do devedor, nos termos do 1º do art. 

16 da Lei nº 6.830/80. Conquanto não se exija, para conhecimento dos 

embargos, que o valor da garantia corresponda ao valor integral do débito, 

se aquela é ínfima em relação ao valor da dívida os embargos não devem 

ser admitidos.

No presente caso, observa-se que a embargante não garantiu o Juízo.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 918, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil c/c o artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, indefiro, 

liminarmente, a petição inicial, e, em consequência, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, 

do mesmo código. Sem ônus para as partes.

Translade-se cópia da presente sentença para os autos de execução 

fiscal, que deverá ter o seu tramite regular.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 247927 Nr: 7601-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA VERÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpre à parte credora formular o pedido de cumprimento de sentença, 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos termos do art. 

534 NCPC. Intimem-se a parte autora, por seu procurador judicial, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Decorrido este prazo sem qualquer manifestação, arquive-se, com as 

baixas e anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 266400 Nr: 7078-76.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 9459, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - 

OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

DEFIRO o pedido de habilitação de Manoel Nunes da Silva, Maria Luzia da 

Silva, Norides Maria da Silva, Zacarias Ferreira da Silva, Joracy Ferreira 

da Costa, Roselho Ferreira da Silva e Benedita Ferreira da Silva, em 

sucessão do falecido ANTONIO FERREIRA DA SILVA, nos termos do art. 

112 da Lei nº 8.213/91, devendo a Secretaria providenciar às alterações 

necessárias no banco de dados dos autos.

Após, prossiga-se o feito no cumprimento da sentença de fls. 164-165.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 279858 Nr: 23673-53.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASARÉ DE MARIA DREYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO NÜHL - OAB:OAB/MT 

5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intimem-se as partes do retorno do feito da Instância Superior e para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem o interesse no prosseguimento 

do feito, com eventual pedido de execução, sob pena de arquivamento. 

Não havendo manifestação no prazo assinalado, certifique-se e 

arquivem-se.

Às providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001993-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001993-82.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: ROSA DA SILVA E SILVA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente protocolado. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 12 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001087-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSAO PAULO WATANABE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO)

JOSE LUIS BLASZAK OAB - MT10778/B (ADVOGADO)

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

LOURIVALDO P. DE SOUZA FILHO (TESTEMUNHA)

 

Vistos, Para oitiva da testemunha deprecada e arrolada pelo Ministério 

Público, Senhor Lourivaldo P. de Souza Filho, designo o dia 17.4.2018, às 

15h30min a audiência, a qual deverá ser intimado no endereço constante 

na carta precatória. Comunique-se imediatamente o juízo deprecante 

acerca da audiência, para as providências pertinentes. Cientifique-se o 

Ministério Público desta comarca.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 352702 Nr: 17807-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML INDUZIDOS COM. REPRENTAÇÕES PEÇAS 

LTDA, MARIA DE LURDES BERNARDINO, LISANGELA BERNARDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de fls. 43/44, ordenando o desbloqueio 

da quantia constritada, assim que vinculado os valores ao processo pela 

secretaria deste juízo, bem como fornecido o número da conta corrente e 

da agência bancária para a devida transferência.No que se refere à 

corresponsável Lisangela Bernardino, cobre-se a imediata devolução do 

mandado expedido a fl. 26, devidamente cumprido.Efetivado o 

desbloqueio, intime-se a parte exequente para promover o andamento do 

feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 10 

dias.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331875 Nr: 620-38.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEODATO LUCIO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia designada para o 

dia 20/4/2018, às 17h, no Fórum de Várzea Grande/MT, perito nomeado 

nos autos Osni Pereira de Morais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias
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 Cod. Proc.: 329245 Nr: 25559-19.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GERMANO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia designada para o 

dia 20/4/2018, às 17:30min, no Fórum de Várzea Grande/MT, perito 

nomeado nos autos Osni Pereira de Morais.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001640-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (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: 1001640-08.2018.8.11.0002 AUTOR: GONCALINA APARECIDA 

ALMEIDA DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

Entendo necessário, antes de apreciar, o pedido de medida liminar, ouvir a 

parte contrária, para à vista de maiores elementos, decidir com maior 

segurança, razão pela qual postergo a análise do pleito para após a 

triangulação processual. Cite-se o Requerido, para querendo, responder a 

presente ação no prazo legal (artigos 335 NCPC). Faça consignar no 

mandado que em caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Requerente, na forma e para 

os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novel Código de Processo 

Civil. Vindo resposta do ente Requerido, com ou sem juntada de 

documentos, abra-se vista ao Requerente, para querendo, impugnar no 

prazo de 05 (cinco) dias. Expeça-se o necessário. Int.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 221497 Nr: 1696-73.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L B GRAMINHA, LUCIENE BARROS 

GRAMINHA, FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos, intimando a parte Exequente a se 

manifestar quanto à continuidade do feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 268134 Nr: 6991-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANI EVANGELISTA DE ALMEIDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos, intimando a parte Exequente a se 

manifestar quanto à continuidade do feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 308316 Nr: 4275-52.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLAINE ESPERA ME, EDLAINE ESPERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberval Luiz Espera - 

OAB:23.425/0

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos, intimando a parte Exequente a se 

manifestar quanto à continuidade do feito, requerendo o que de direito.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 277591 Nr: 21138-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY ALVES VALDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10.201/O OAB/MT

 Intimar o advogado Waldir Siqueira de Farias (OAB/MT 10201), defensor 

Andrey Alves Valdez, para que no prazo legal apresente as razões da 

apelação interposta pessoalmente pelo acusado, conforme decisão de fls. 

271, cujo teor é o seguinte: "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):

 Cod. Proc.: 86672 Nr: 43-27.1995.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO CASSIANO, LUIZ 

FERNANDES EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDREIA CRISTINA 

NOITE IZABEL, para devolução dos autos nº 43-27.1995.811.0002, 

Protocolo 86672, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 300260 Nr: 20879-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Denunciado(a): Marcos Donizete da Silva Filiação: Valdemar da 

Silva e Maria Aparecida da Silva, data de nascimento: 15/12/1972, 

brasileiro(a), natural de Estrela d oeste-SP, convivente, Endereço: Rua 04 
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Qd. 06 Casa 19 Ou 15, Bairro: Jardim dos Estados, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTÁ INCURSO NAS SANÇÕES DO 

ART. 171, "CAPUT", POR 5 VEZES, C/C ART. 61, II, "H", DO CÓD. PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, a denúncia para 

CONDENAR, nas penas do art. 171, caput, por 5 vezes, c/c art 61, II, “h”, 

ambos do Código Penal, MARCOS DONIZETE DA SILVA, brasileiro, filho de 

Valdemar da Silva e Maria Aparecida da Silva, nascido aos 15/12/1972, 

natural de Estrela D’Oeste/SP.

 Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

primário.

 A culpabilidade não excede o dolo exigido para o ilícito; não se extrai 

elementos suficientes a se valorar de maneira desfavorável ao réu sua 

personalidade e conduta social; os motivos do crime são inerentes à 

espécie; as circunstâncias do crime não excedem a normalidade; as 

consequências não devem ser valoradas negativamente, pois, intrínsecas 

ao delito; e o comportamento das vítimas, igualmente, já incorporados no 

tipo penal não devem influir, fixo a pena base em 1 (um) ano e 2 (dois) 

meses de reclusão.

Incide na espécie a agravante constante no art. 61, II, alínea “h” do CP, 

uma vez que a vítima TERTULINA é maior de 60 anos de idade, motivo pelo 

qual, elevo a pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em face do disposto no Art. 71 do CP, considerando o número de vítimas 

(5), aumento em 1/6 (um sexto) a pena, resultando, pois, 1 (um) ano, 6 

(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, diante da ausência de 

quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena 

torno a pena definitiva nos moldes acima. Estabeleço o regime aberto para 

o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “c” do Código 

Penal.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da falta 

de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais, 

por ter sido defendido por Defensor Público.

Quando da prisão em flagrante do Réu foram apreendidos alguns objetos, 

dos quais declaro o perdimento e determino a destruição (fls. 83). 

Expeça-se o necessário.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido (fl. 93), que deverá ser 

utilizado para pagamento das despesas processuais.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 23 de janeiro de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 480487 Nr: 2264-11.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FRANCISCO ROMÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Geraldo Francisco Romão Filho, Cpf: 89561520125, Rg: 

12776459 SSP MT Filiação: Geraldo Francisco Romão e Adelaide de 

Assunção Romão, data de nascimento: 08/08/1978, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, serviços gerais, Endereço: Rua José de 

Alencar, 157, Bairro: Água Vermelha, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:– INTIMAÇÃO do inteiro teor da sentença proferida nos autos 

supra identificados, abaixo transcrita. O réu terá o prazo de 10 (dez) dias 

para manifestar se há interesse em recorrer da sentença.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS ETC.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, 

baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o réu 

por ter, em tese, cometido o crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 

33, caput, da Lei 11.343/06.

Em síntese, a denúncia narra que, no dia 11 de janeiro de 2017, por volta 

das 21h42, policiais militares realizavam rondas pela Rua José de Alencar, 

no bairro Água Vermelha, nesta cidade, quando se depararam com o 

imputado em frente a sua residência. Durante revista pessoal, os 

milicianos encontraram em seu bolso 03 (três) “trouxinhas” de pasta base 

de cocaína e a quantia de R$ 220,00, em dinheiro. Realizada busca no 

interior da residência do imputado, foram localizadas outras 27 (vinte e 

sete) porções de pasta base de cocaína, além de 02 (dois) aparelhos 

televisores de origem não comprovada. Consta ainda que as drogas 

apreendidas apresentaram resultado positivo para o princípio ativo da 

Cocaína, pesando 16g (dezesseis gramas).

Por derradeiro o Ministério Público pugna pela condenação arrolando 

testemunhas.

Pelo despacho de fls. 36 deu-se prosseguimento ao feito. Notificado (fls. 

50), o imputado apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria 

Pública (fls. 53/54). A denúncia foi recebida às fls. 55.

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas, restando 

prejudicado o interrogatório do réu, ante a revelia (fls. 63/65 e 76/78).

O Ministério Público, em alegações finais, entendendo ter restado 

devidamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva, pugnou pela 

condenação nos termos da denúncia (fls. 79/83).

Por seu turno, a defesa, alegando ausência de provas a revelar a autoria 

delitiva, pugnou pela absolvição. Em caso de condenação, requereu o 

reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 86/89).

Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

Da materialidade –

Não há qualquer dúvida quanto à materialidade do crime de tráfico em 

questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo 

de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 84/85. 

Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença 

de COCAÍNA nas substâncias apreendidas em poder do réu.

Da autoria.

A autoria, de igual forma, também restou devidamente elucidada, tendo o 

réu inclusive confessado no Inquérito Policial que a droga apreendida, de 

fato, seria destinada à comercialização (fls. 16).

Deve-se ressaltar, por oportuno, que, embora o réu, ante a revelia, não 

tenha sido ouvido em Juízo, ao confessar o crime frente à Autoridade 

Policial estava ele acompanhado de advogada, Dra. Flávia Conceição da 

Silva Stablito, OAB/RO nº 4266.

Além disso, é de se observar a inexistência de qualquer indício de 

motivação para o réu inculpar-se falsamente, o que, ao lado da presença 

de advogado naquele momento, revela a plena credibilidade daquele 

interrogatório.

Ademais, constata-se que a confissão prestada em sede administrativa 

não é nos autos prova isolada, pois seu elevado valor restou corroborado 

por outras provas de extrema robustez.

Nesse sentido, a testemunha Joel Rodrigues Ferreira Filho, policial militar 

que participou do respectivo flagrante, confirmou que já conhecia o réu e 

sabia que ele comercializava drogas habitualmente no local (mídia – fls. 

65).

Em consonância, o policial militar Iuri Ribeiro Bertasi confirmou em Juízo 

que havia recebido informações de populares noticiando que o réu estava 

realmente praticando a traficância em sua casa, inclusive ficando 

sentando em frente ao imóvel a espera de usuários.

O PM Iuri ainda confirmou que, além das porções de pasta base 

encontradas no bolso do réu, outras porções foram localizadas 

escondidas no interior do imóvel, bem como dois aparelhos televisores, os 

quais estavam escondidos embaixo da cama, encobertos por um lençol 

(mídia – fls. 78).
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Como se vê, a confissão é absolutamente compatível com as demais 

provas dos autos, caracterizando o tráfico nas modalidades “trazer 

consigo” e “ter em depósito” drogas para posterior fornecimento a 

consumo, sendo a condenação medida impositiva.

Da confissão –

Sem dúvidas o réu confessou o crime, merecendo a respectiva atenuação 

da reprimenda (CP, art. 65, III, “d”).

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 -

Observa-se que o réu faz jus à redução da pena prevista no art. 33, § 4º, 

da Lei 11.343/06, já que é primário e não há provas de que se dedique à 

criminalidade ou integre organização criminosa.

Da perda dos bens –

As provas produzidas nos autos revelaram que o réu realizava o tráfico 

de drogas, sendo indubitável que tanto o numerário quanto os objetos 

apreendidos em seu poder eram fruto da mercancia ilícita, o que determina 

o devido perdimento em favor da União.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão 

de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já 

que preponderam sobre os demais elementos.

Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz 

punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do 

médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade 

da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo 

princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e 

natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade 

social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da 

droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se 

refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez 

principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente 

majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como 

assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias 

inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens 

para a compra de drogas. Isso sem mencionar os elevadíssimos custos 

sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de 

viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos 

entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente 

proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste 

julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao 

elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo 

humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de 

cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos 

malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as 

drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem 

contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus 

familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em 

pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito 

alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de 

grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera, permite ao juiz punir 

diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais 

deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o 

indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja 

traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o 

indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que 

traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua 

conduta aos usuários e à sociedade.

Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe 

que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de 

natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos 

agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada 

(cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, 

porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a 

traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. 

Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem 

feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a natureza 

extremamente deletéria da droga, já que foram encontradas várias 

porções de pasta base de cocaína em poder do réu.

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu:

GERALDO FRANCISCO ROMÃO FILHO, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. art. 33, § 4º, Lei 11.343/06, c/c art. 65, III, “d”, do 

Código Penal.

Passo a dosar a pena –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao 

réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a 

personalidade, os motivos; as circunstâncias e as consequências, o 

comportamento e quantidade de droga, já que não há nos autos nada que 

revele o contrário.

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza da 

droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 desfavorece 

completamente ao réu, já que tinha em seu poder e mantinha em depósito 

pasta base de cocaína, considerada droga extremamente deletéria, 

demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 

da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base 

distanciada do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses 

de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, já que tal 

circunstância é preponderante (natureza da droga) e determina uma 

valoração mais contundente.

Não há agravantes.

 Reconheço militar a favor do réu a atenuante da confissão espontânea 

(CP, art. 65, III, “d”), pelo que reduzo a reprimenda para 5 (cinco) anos de 

reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, 

encontrando a pena final e definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de 

reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, 

por não haver provas acerca do patrimônio do réu, nos termos do § 1º do 

art. 49 c/c art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.

Nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da multa, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a 

serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.

Assistido pela Defensoria Pública, ao tempo em que condeno o réu às 

custas do processo, suspendo a sua cobrança, até que sobrevenha 

alteração substancial em seu patrimônio que permita a cobrança, devendo 

as custas ser apuradas e anotadas as margens dos registros do réu junto 

ao distribuidor.

Após o trânsito em julgado, transfira-se o numerário, para o qual dou o 

perdimento, ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06. Os demais 

objetos ao CONEN para alienação e posterior transferência dos fundos ao 

FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe, aos 

órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…

Ocorrendo a confirmação desta, pela segunda instância, expeça-se o 

executivo de pena.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.

Restituam-se ao réu os documentos e a carteira apreendidos às fls. 17.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 472692 Nr: 22566-95.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEUDSON GARCIA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107
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Edital de:INTIMAÇÃO SENTENÇA

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Kleudson Garcia do Nascimento, Cpf: 01319703216, Rg: 

4877796 PC PA Filiação: Raimundo Garcia do Nascimento e Maria Jose 

Garcia do Nascimento, data de nascimento: 05/04/1992, brasileiro(a), 

natural de Ananindeua-PA, convivente, auxiliar de serviços gerais, 

Endereço: Rua Ladário Qd. 08, Lt. 25, Bairro: Jardim Esmeralda, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do inteiro teor da sentença proferida nos autos 

supra identificados, abaixo transcrita. O réu terá o prazo de 10 (dez) dias 

para manifestar se há interesse em recorrer da sentença.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:SENTENÇA.

VISTOS EM CORREIÇÃO.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, 

baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o 

acusado por ter, em tese, cometido o crime de tráfico de drogas 

envolvendo adolescente, capitulado nos artigos 33, caput e 40, VI, ambos 

da Lei 11.343/06.

Narra o Ministério Público que no dia 25 de outubro de 2016, por volta das 

22h30min, policiais militares em rondas pelo bairro Jardim Esmeralda, nesta 

Cidade, abordaram o adolescente Aparecido Copertino dos Santos 

portando uma pequena porção de maconha, oportunidade em que o 

mesmo declarou ter adquirido o entorpecente do denunciado, indicando o 

endereço.

Então a guarnição policial se dirigiu ao local e quando se aproximava o 

denunciado empreendeu fuga correndo em direção ao matagal atrás do 

imóvel, todavia, sem êxito, tendo sido detido e encontrado em seu poder 

um tablete de maconha cortado ao meio.

Narra também o Ministério Público que a substância apreendida 

apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da MACONHA, 

pesando 497,17g (quatrocentos e noventa e sete gramas e dezessete 

centigramas).

Por derradeiro, o Ministério Público pediu a condenação e arrolou 

testemunhas.

Pelo despacho de fls. 42 deu-se prosseguimento ao feito. Notificado (fls. 

53/54), o acusado apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria 

Pública às fls. 55. A denúncia foi recebida às fls. 56.

Na audiência (fls. 68/72) foram inquiridas duas testemunhas indicadas 

pelas partes e se realizou o interrogatório.

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 73/75), entendendo estarem 

devidamente demonstradas a materialidade e autoria, pugnou pela 

condenação nos termos da denúncia.

Por seu turno, a defesa (fls. 80/85), entendendo não haver provas 

suficientes que deem guarida à pretensão acusatória pugnou pela 

absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Alternativamente pugnou pela desclassificação do delito do art. 33, caput 

para o delito de posse de droga para uso pessoal, capitulado no art. 28, 

ambos da Lei 11.343/2006 ou para o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei 

11.343/2006, já que o acusado estava fazendo uso de entorpecentes 

junto com seu amigo sem objetivo de lucro.

 Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

Embora evidente a materialidade delitiva, devidamente consubstanciada no 

exame definitivo de fls. 76/79, não há elementos suficientes a revelar a 

autoria do crime de tráfico, nos termos em que capitulado na inicial.

O réu, em juízo (mídia), negou a traficância, afirmando ser dependente 

químico e que no dia dos fatos estava em sua residência com o 

adolescente Aparecido quando a polícia chegou e encontrou um pedaço 

de maconha com o adolescente, asseverando, porém, não ter vendido 

drogas ao menor. Após, entregou aos policiais um pedaço de maconha 

que adquiriu pela importância de R$400,00 (quatrocentos reais) para seu 

uso pessoal, sendo que consumiria o entorpecente em duas semanas.

As demais provas constantes do feito não autorizam uma condenação por 

tráfico.

As testemunhas Thiago Satiro Albino e Luciano Karim Jabra Ramos, 

policiais militares que participaram da diligência, em juízo (mídia), 

declararam que em rondas abordaram o adolescente com uma porção de 

drogas, tendo ele informado que adquiriu a droga do acusado e indicou o 

endereço.

Quando a viatura se aproximava da residência do acusado este 

empreendeu fuga, porém foi detido e localizado com ele o entorpecente em 

questão.

Veja-se que os policiais afirmaram ter diligenciado até a residência do 

acusado por indicação do adolescente Aparecido, que, na oportunidade, 

disse ter adquirido drogas do acusado, entretanto o adolescente em seu 

depoimento na esfera extrajudicial (fls. 15) negou ter adquirido o 

entorpecente do acusado, informando ter comprado a porção de maconha 

no bairro José Carlos Guimarães.

Soma-se a isso, o fato de que o adolescente não foi ouvido sob o crivo do 

contraditório para confirmar aquela assertiva feita aos policiais militares 

quando do flagrante, em razão das partes terem desistido de sua oitiva 

(fls. 68).

Além disso, não foi encontrado na residência do acusado nenhum objeto 

comumente utilizado no preparo e distribuição de entorpecentes, tais como 

balança de precisão e embalagens.

Inegavelmente não há comprovação de autoria da figura típica do tráfico, 

conforme esposado na denúncia, não sendo viável a condenação do 

acusado.

De se lembrar, porém, que o acusado confessou ser usuário de drogas e 

que o entorpecente apreendido seria para uso pessoal.

Diante disso, é possível a desclassificação, ficando por conta do art. 28 

da Lei 11.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do juízo 

competente, qual seja, o juizado especial criminal desta comarca.

Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao 

réu KLEUDSON GARCIA DO NASCIMENTO, suficientemente qualificada 

nos autos, para outro não inserido na competência deste juízo, 

possivelmente do artigo 28, caput da lei 11.343/06.

Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do Código de Processo 

Penal, determino o encaminhamento do feito, após o trânsito em julgado 

desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, com as devidas baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 488505 Nr: 7223-25.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RODRIGUES LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6.610

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO SENTENÇA

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Alessandro Rodrigues Lira, Rg: 1289085-5 SSP MT 

Filiação: Jose Ferreira Lira Neto e Maria Francisca Rodrigues, data de 

nascimento: 13/05/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

borracheiro, Endereço: Rua: Gávea, Quadra 20, Lote 16, Bairro: Mapim -. 

Setor 2., Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:– INTIMAÇÃO do inteiro teor da sentença proferida nos autos 

supra identificados, abaixo transcrita. O réu terá o prazo de 10 (dez) dias 

para manifestar se há interesse em recorrer da sentença.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:SENTENÇA.

VISTOS ETC.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, 

baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o 

acusado pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narra o Ministério Público que no dia 10 de março de 2017, por volta das 

17h30min, policiais militares em rondas pela Rua Belga no bairro Mapim, 

nesta Cidade, abordaram o indivíduo Reynan Kennedy da Costa Oliveira 

que estava com mandado de prisão em aberto, ocasião em que ele relatou 

que havia acabado de sair da residência do denunciado e tinha deixado o 

seu veículo Chevrolet/Kadett, cor cinza, placa GPF-1295 em garantia de 

dívida decorrente da compra de entorpecentes. Diante disso, os policiais 

se deslocaram até a residência do denunciado localizada na Rua Marques 

Erval, quadra 14, lote 19, bairro Mapim, onde os agentes realizaram 

buscas no quintal e localizaram 15 (quinze) porções de maconha e no 
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interior da casa encontraram a importância de R$52,00 (cinquenta e dois 

reais) em dinheiro trocado.

Narra também o Ministério Público que as substâncias apreendidas 

apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da MACONHA, 

pesando 24,74g (vinte e quatro gramas e setenta e quatro centigramas).

Por derradeiro, o Ministério Público pugnou pela condenação, arrolando 

testemunhas.

Pelo despacho de fls. 50 deu-se prosseguimento ao feito. Notificado (fls. 

52/53), o acusado apresentou defesa prévia por intermédio de advogado 

particular às fls. 88/90. A denúncia foi recebida às fls. 91. Audiência de 

apresentação/custódia foi realizada às fls. 106.

Durante a instrução (fls. 107/108 e 127/131) foram inquiridas três 

testemunhas indicadas pelas partes e se realizou o interrogatório, sendo o 

feito remetido às alegações finais por memoriais.

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 136/141), entendendo 

estarem devidamente demonstradas a materialidade e autoria, pugnou pela 

condenação nos termos da denúncia.

A defesa, em suas últimas alegações (fls. 147/155), pugnou pela 

absolvição nos termos do art. 386, VI do Código de Processo Penal. 

Alternativamente pugnou pela desclassificação do delito do art. 33, caput 

para o delito de posse de droga para uso pessoal capitulado no art. 28, 

ambos da Lei 11.343/2006. Caso contrário pugnou pela aplicação da pena 

em sua dose mínima, beneficiando-o ainda com a causa de redução de 

pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo 

(2/3), fixando o regime aberto ou semiaberto para cumprimento da pena.

Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos 

termos em que capitulado na inicial.

O acusado, em juízo (mídia), negou a traficância, afirmando ser 

dependente químico e que no dia dos fatos estava dentro de sua 

residência quando a polícia chegou dizendo que o carro do Reynan, que 

estava na sua casa, era roubado. Após, os policiais encontraram dentro 

da geladeira uma porção de maconha que era para uso pessoal. Afirmou 

ainda que os demais entorpecentes foram plantados pela polícia.

As testemunhas Luciano José Bertholdo de Souza e Manoel de Arruda, 

policiais militares que realizaram o flagrante, em juízo (mídia), declararam 

que em rondas abordaram a pessoa chamada Reynan com mandado de 

prisão em aberto, oportunidade em que ele informou ter deixado seu 

veículo em garantia na boca de fumo do acusado. Após localizaram o 

veículo em frente a casa do acusado e em seguida encontraram 

entorpecente no quintal do imóvel do acusado. Declararam ainda que não 

tinham informações anteriores acerca da mercancia praticada pelo 

acusado. Declararam também que não foi encontrado entorpecente com 

Reynan, só dinheiro.

A testemunha Reynan Kennedy da Costa Oliveira, tanto na fase 

extrajudicial (fls. 22) como em juízo (mídia) negou ter comprado 

entorpecentes e ter deixado seu veículo como garantia com o acusado.

Declarou que emprestou R$ 300,00 (trezentos reais) do acusado e estava 

indo quitar a dívida quando foi abordado pelos policiais, que perguntaram 

do carro que estava em frente a residência do acusado.

Veja-se que a prisão de Reynan se deu por conta de um mandado de 

prisão preventiva em aberto, e não por conta de estar portando 

entorpecente adquirido do acusado, uma vez que não trazia drogas 

consigo no momento da abordagem policial.

A diligência policial na residência do acusado ocorreu em razão do veículo 

de Reynan estar em frente a casa do acusado, onde os policiais 

realizaram buscas e encontraram drogas no quintal do imóvel.

Não há, assim, elementos a subsidiar este juízo na formação de convicção 

acerca da existência do crime de tráfico. O que é certo é que o acusado 

mantinha drogas em sua residência. Nem se cogite a falácia de que a 

droga encontrada teria sido “plantada” pela polícia, já que não há nos 

autos uma única prova nesse sentido.

Entretanto, ainda assim, as provas dos autos não revelam a este juízo 

elementos efetivos do tráfico, uma vez que os policiais não presenciaram 

atos de traficância, mas tão somente o depósito de pouca quantidade de 

droga, sem que houvesse definição cabal de sua destinação.

Ademais não foram apreendidos quaisquer outros elementos indicativos 

do tráfico, tais como balança, papelotes ou objetos/substâncias 

comumente utilizados no preparo da droga.

Inegavelmente não há comprovação de autoria da figura típica do tráfico, 

conforme esposado na denúncia, não sendo viável a condenação do 

acusado.

Destarte, não havendo no feito elementos a indicar com robustez a 

destinação de tráfico no que se refere à droga apreendida e não sendo a 

quantidade incompatível com a destinação de uso (24,74g de maconha), é 

forçoso concluir que as provas produzidas judicialmente apresentam-se 

demasiadamente frágeis para justificar a imposição de uma sanção penal 

por tráfico.

De se lembrar, porém, que o réu confessou ser usuário de drogas. Diante 

disso, é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei 

11.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do juízo competente, 

qual seja, o juizado especial criminal desta comarca.

Pelo exposto, DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao 

réu ALESSANDRO RODRIGUES LIRA, suficientemente qualificado nos 

autos, para outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente 

do artigo 28, caput da lei 11.343/06.

Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do Código de Processo 

Penal, determino o encaminhamento do feito, após o trânsito em julgado 

desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, com as devidas 

baixas, antes.

A destinação do valor e dos demais objetos apreendidos (fls. 15) deverá 

ser realizada pelo Juizado Especial Criminal desta Comarca.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 527694 Nr: 2992-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA COSTA, JOSÉ LUIZ DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELISIA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:16543

 DRA. EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB/MT 16.543, da audiência de 

Inquirição de Testemunha, designada para o dia 26 de Março de 2018, às 

14:00 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 467576 Nr: 19989-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Mara de Almeida - 

OAB:10.658

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO DENUNCIADO DRA. SANDRA MARA 

ALMEIDA OAB/MT Nº 10.685, PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 398257 Nr: 10421-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMYSON DO NASCIMENTO, EDSON 

PEDROSO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S.I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - 

OAB:16738

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO ROMYSON DO 
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NASCIMENTO O DR. HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS, OAB/MT: 16.738, 

PARA NO PRAZO LEGAL APRENSENTAR OS MEMORIAS FINAIS NOS 

AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 473117 Nr: 22758-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI ALMEIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:17992

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DRA. LUZIA E. DO NASCIMENTO OAB/MT Nº 

17992-O, PARA NO PRAZO DE 03(TRÊS) DIAS SE MANIFESTAR ACERCA 

DA TESTEMUNHA VANIA MARIA DE CAMPOS, NOS AUTOS SUPRA 

MENCIONADOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 509668 Nr: 18834-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDO LEMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALO GARCIA FERREIRA - 

OAB:22334/O

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o 

acusado CARMINDO LEMES DA CRUZ nas sanções do art. 14 da Lei nº 

10.826/03 à pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, 

inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato.DEIXO de proceder com a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos em razão da comprovada reincidência 

(art. 44, inciso II, do CP).CONDENO o acusado, que foi assistido por 

Advogado particular, ao pagamento das custas processuais.Com 

fundamento no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, DECRETO a 

perda da arma e munições apreendidas, que deverão ser encaminhadas 

ao Exército Brasileiro.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, colocando o 

acusado em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer 

preso.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo penal, que deverá 

ser encaminhado à 2ª Vara de Execuções Penais de 

Cuiabá.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o órgão do Ministério Público e o acusado e, via DJE, a 

Defesa.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 489296 Nr: 7636-38.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Código: 489296

VISTOS ETC

 O réu apresentou Defesa Prelimianr (fls. 84/91), arrolando três 

testemunhas de defesa (fls. 85).

 Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397, do CPP, 

designo para o dia 12 de abril de 2018 às 14h30min, a audiência de 

instrução e julgamento para oitiva da vitima, das testemunhas e o 

interrogatório do réu.

 Intimem-se a vitima, as testemunhas de acusação (fls. 07), e as de 

defesa (fls. 85), o acusado e o advogado de fls. 84, para comparecerem a 

audiência designada.

 Requisitem-se.

 Ciência ao MPE e a Defensoria Pública (vitima).

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 24 de julho de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 525666 Nr: 1811-79.2018.811.0002

 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: DDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 525666

VISTOS ETC

A parte autora alega a necessidade da gratuidade da justica, no entanto 

não comprova sua real condição financeira, nao sendo demonstrada sua 

hipossuficiencia em qualquer prova documental.

Verifico, ainda, que a parte autora não cumpriu o disposto nos artigos 319, 

incisos VII e 320, do NCPC, motivo pelo qual, nos termos do art. 321, do 

CPC, determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, a fim de descrever os bens a serem partilhados e 

seus respectivos valores, a manifestação da autora acerca da realização 

da audiência de conciliação bem como os documentos comprobatórios que 

comprovem o alegado estado de hipossuficiencia juridica, como exemplo: 

comprovante de declaração de imposto de renda, declaração de 

hipossuficiencia, sob pena de indeferimento da peticao inicial.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 23 de fevereiro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 525952 Nr: 1950-31.2018.811.0002

 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: KA, YADS, GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

__ designo audiência de conciliação para o dia 25 às abril de 2018 às 15 

horas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 519011 Nr: 23937-60.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MALDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAODS

 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 23937-60.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 AUTOR (ES): MARYLAK APARECIDA LELIS DE ABREU

RÉU(S): PEDRO AMERICO OLIVEIRA DOS SANTOS

INTIMANDO.

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: '' EM ANEXO''

DECISÃO/DESPACHO: VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por MARYLAK APARECIDA LELIS DE ABREU, 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 pelo cometimento, em tese dos 

crimes tipificados no artigo 65, da Lei de Contravenções Penais e artigo 

140, caput, do Código Penal, por parte do requerido PEDRO AMERICO 

OLIVEIRA DOS SANTOS, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da 

Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a necessidade da 

medida cautelar de urgência requerida pela ofendida conhece do 

expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, determinando:

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Hum 

Mil) 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).

Com relação ao pedido de “restrição ou suspensão de visitas do requerido 

ao dependente”, aguardo a realização do estudo psicossocial das partes 

para sua apreciação. 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). Assim, determino o devido 

acompanhamento pela equipe multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado psicológico 

das partes, bem como outras condições observadas tanto em relação ao 

agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. 

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, servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado. Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. 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 e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Trasladem-se as principais peças destes autos para o respectivo Inquérito 

Policial/Ação Penal.

 Após arquivem-se.

Várzea Grande-MT, 21 de novembro 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, 9 de março de 2018.

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino

Gestor(a) Judiciário(a) Enunciado 43 do ix Fonavid- Natal

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 526588 Nr: 2321-92.2018.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCS, MHCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12.586/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA QUERENDO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006167-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JULIANO DOS SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003838-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI BERNARDES CORREA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004660-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEAMINA SANTOS PIMENTA PARREIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004660-41.2017.8.11.0002 DEPRECANTE: BANCO BRADESCO 

S.A. DEPRECADO: BEAMINA SANTOS PIMENTA PARREIRA Vistos. 1. 

Trata-se de pedido do autor requerendo a devolução do feito à vara onde 

tramita o feito principal. 2. Consigo, inicialmente, que não se trata de carta 

precatória, mas sim de procedimento para cumprimento de liminar de 

busca e apreensão, oriundo de outra comarca, em atendimento ao 

disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 3. Ademais, trata-se de 

processo eletrônico onde as partes podem ter o acesso a qualquer tempo 

e lugar, não justificando a remessa, e muito menos a devolução do feito ao 

juízo de origem. 4. Por fim, a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria deste Estado, por meio do item 3.1.25.2 determinou o 

arquivamento deste tipo de procedimento logo após a cientificação da 

instituição financeira sobre a busca efetuada. 5. Assim, considerando que 

a parte já tomou conhecimento sobre a apreensão realizada neste juízo e 

ainda, considerando que o bem já foi devidamente depositado em mãos do 

autor, arquive-se o presente procedimento com as baixas e anotações de 

estilo. 6. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 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 

Regidos por 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: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11257/MT

 Certifico que o movimento "Decisão->Determinação", de 19/02/2018, foi 

disponibilizado no DJE nº 10203, de 22/02/2018 e publicado no dia 

23/02/2018, não constou o nome do novo patrono da parte Requerente, 

conforme fls. 161, desse modo, remeto a nova intimação no prazo de 05 

(cinco) dias, para que requeira o que entender necessário para o deslinde 

da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 293719 Nr: 13720-31.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para dar 

cumprimento ao item. 9 da R. Sentença de fls.56, devendo para tanto 

restituir o veículo ao requerido, ou, caso o veículo tenha sido vendido, 

deverá o autor depositar o valor da venda, ou o valor do veículo pela 

tabela FIPE, devidamente atualizada. Nada mais. __________Thiago Rafaeli 

T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298953 Nr: 19526-47.2012.811.0002

 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): EDNEI GIOVANI CANDIDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para dar 

cumprimento ao item. 6 da R. Decisão de fls.143 no prazo de 5 (cinco) 

dias, devendo para tanto juntar aos autos o comprovante de recolhimento 

referente a guia de pagamento n°16107880040738144, no valor de R$ 

3.349,10 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos). 

Nada mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 389207 Nr: 4840-45.2015.811.0002

 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: ITAPEVA II DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARICEILE ALVES CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343992 Nr: 11090-31.2014.811.0002

 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: EMANUELA APARECIDA DIAS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Marcio de Oliveira - 

OAB:14247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

impugnar a contestação, no prazo de 15(quinze dias), nos termos do §1° 

do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Nada mais. 

__________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317468 Nr: 13827-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINAT GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINAT GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos valores 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021613/3/2018 Página 443 de 472



depositados pelo requerido, conforme comprovante de fls.89v. Nada mais. 

_________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317468 Nr: 13827-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINAT GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINAT GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 INTIMAÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS

Cumprindo o dispositivo no provimento n°56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E TAXAS PROCESSUAIS, no valor de R$ 504,46 (quinhentos e quatro 

reais e quarenta e seis centavos), sob pena de encaminhamento do débito 

à procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

Nada mais.______Thiago Rafaeli Teodozio Oliveira – estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444977 Nr: 21927-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIAN LEBELEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 6.218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para, no 

prazo legal, dar cumprimento ao item 13 da R. Decisão de fls.66, devendo 

para tanto, realizar o pagamento dos honorários sucumbenciais 

advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e custas 

judiciárias no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta 

e cinco centavos), sob pena de inclusão em dívida 

ativa.__________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 377906 Nr: 25240-17.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCISCO METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - OAB:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

impugnar a contestação, no prazo de 15(quinze dias), nos termos do §1° 

do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Nada mais. 

__________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384850 Nr: 1949-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender necessário, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada 

mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 444976 Nr: 13811-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN LEBELEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que no 

prazo de 5 (cinco) dias, indique bens do devedor passíveis de penhora, 

sob pena de extinção nos termos do artigo 485 § 1º do Código Processo 

Civil. Nada mais. __________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343815 Nr: 11377-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECIPLASMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MATERIAIS RECICLAVEIS, WANDERLEY VALEMTIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acercado retorno da carta 

precatória, bem como da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, 

requerendo o que entender necessário, sob pena de extinção nos termos 

do artigo 485 § 1º do Código Processo Civil. Nada mais. 

__________Thiago Rafaeli T. Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300167 Nr: 21260-33.2012.811.0002

 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): MARHI NELI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias acerca do retorno da carta 

precatória com a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o 

que entender necessário, sob pena de extinção nos termos do artigo 485 

§ 1º do Código Processo Civil. Nada mais. __________Thiago Rafaeli T. 

Oliveira - Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385433 Nr: 2303-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BISPO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINAT GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 INTIMAÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS
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Cumprindo o dispositivo no provimento n°56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da requerida, para que, no 

prazo legal, PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS 

PROCESSUAIS, no valor de R$ 635,98 (seiscentos e trinta e cinco reais e 

noventa e oito centavos), sob pena de encaminhamento do débito à 

procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação da Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiçai. 

Nada mais.______Thiago Rafaeli Teodozio Oliveira – estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 385433 Nr: 2303-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BISPO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINAT GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 Cumprindo o dispositivo no provimento n°56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos valores 

depositados pelo requerido, conforme comprovante de fls.46v. Nada 

mais.______Thiago Rafaeli Teodozio Oliveira – estagiário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000359-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIO DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000359-17.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL EXECUTADO: ELVIO DE OLIVEIRA FILHO 

Vistos. 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial c/c Renúncia de 

Propriedade de Obrigação de Fazer para Transferência do bem, 

promovida por SAFRA LEASDING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, em 

face de ELVIO DE OLIVEIRA FILHO, partes devidamente qualificadas nos 

autos. 2. Analisando o feito, verifico que o exequente pretende que seja, 

liminarmente, expedido oficio para o Detran, objetivando a transferência do 

veículo ao executado. 3. Todavia, é cediço que um dos requisitos para que 

seja admitida a cumulação de pedidos é que seja adequado o tipo de 

procedimento, conforme preceitua o artigo 327, §1º, III, do CPC. 4. No caso 

dos autos, verifico que o pedido de obrigação de fazer é incompatível com 

o rito da Ação de Execução. 5. Assim, concedo ao exequente o prazo de 

15 (quinze) dias para que adeque o seu pedido, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, CPC. 6. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007273-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXWELL YAN RODRIGUES REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007273-34.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MAXWELL 

YAN RODRIGUES REIS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008772-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE REGINA DUARTE PREZA E ZAROUR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008772-53.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: GLEICE REGINA DUARTE PREZA E ZAROUR Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 
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executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009373-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009373-59.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008949-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAZARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008949-17.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ANTONIO MAZARO Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 32.015,70 (trinta e dois mil, quinze reais e setenta centavos), que 

corresponde à integralidade do débito, compreendido entre as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha de débito 

constante na exordial. 4. Dessa maneira, concedo ao autor o prazo de 15 

(quinze) dias para que recolha as custas remanescentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 5. Proceda-se a secretaria, à 

RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. Após o 

recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos para 

análise do pedido liminar. 7. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008267-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008267-62.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCIO DE 

SOUZA LIMA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 
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discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005808-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE REGINA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005808-87.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADRIANE REGINA DA CONCEICAO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003847-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELY GONCALINA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003847-14.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: JOELY GONCALINA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009370-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009370-07.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 
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livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000047-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000047-41.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. SABATINI 

FILHO & CIA. LTDA. - ME Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0008458A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000380-90.2018.8.11.0002 REQUERENTE: SIMONE DE 

OLIVEIRA SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. 

Ciente do teor da decisão do Agravo de Instrumento de ID. 11898099. 2. 

Deixo de utilizar-me do juízo de retratação, mantendo o decisum objurgado 

por seus próprios fundamentos, em aplicação analógica ao art. 1.018, § 

1º, do CPC. 3. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento, após, 

proceda-se à conclusão do processo. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000384-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER SILVA LOURENCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000384-30.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EXECUTADO: EDER SILVA LOURENCO Vistos. 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 

do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARION GILBERTO PRINCE JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000307-21.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ARION GILBERTO PRINCE JUNIOR Vistos. 1. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação 

(CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor 

Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento 

do principal atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, 

art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do 

respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo 

encontrando o devedor, deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia 
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do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000252-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL OZORIO BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000252-70.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GABRIEL OZORIO BORBA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008904-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE SANTANA MATOS OAB - CE10423 (ADVOGADO)

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON CAMARGO DA SILVA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008904-13.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: CLEBERSON CAMARGO DA SILVA 

NEVES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a 

pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a 

ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 17.702,58 (dezessete mil setecentos e dois reais e cinquenta e 

oito centavos), que corresponde à integralidade do débito, compreendido 

entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha 

de débito constante na exordial. 4. Dessa maneira, concedo ao autor o 

prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas remanescentes, 

sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 5. Proceda-se a 

secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. 

Após o recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos 

para análise do pedido liminar. 7. Às providências. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001318-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SABINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001318-85.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: ANA MARIA SABINO Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 
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Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000420-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PONCIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000420-72.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSUE PONCIANO DA SILVA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão da parte 

recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à 

causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. Dessa maneira, 

em observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 12.178,63 (doze mil, cento e setenta e oito reais e sessenta e três 

centavos), que corresponde à integralidade do débito, compreendido entre 

as parcelas vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha de 

débito constante na exordial. 4. Dessa maneira, concedo ao autor o prazo 

de 15 (quinze) dias para que recolha as custas remanescentes, sob pena 

de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 5. Proceda-se a 

secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao registro do feito. 6. 

Após o recolhimento das custas remanescentes remetam-se conclusos 

para análise do pedido liminar. 7. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000077-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CESAR CARNEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000077-76.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: CELIO CESAR CARNEIRO DOS SANTOS Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009084-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRON SHIMOKAWA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009084-29.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: MAYRON SHIMOKAWA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005593-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINERE FRANCISCA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005593-14.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

SA REQUERIDO: LUZINERE FRANCISCA DIAS Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001047-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEGILDO MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001047-76.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: ADEGILDO MARTINS DA SILVA Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009085-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONE DOS SANTOS ROSSATTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009085-14.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: JHONE DOS SANTOS ROSSATTI Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000149-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE OLIVEIRA TONACO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000149-63.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANA DE 

OLIVEIRA TONACO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “MUDOU-SE”, 
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carecendo do comprovante de seu recebimento, uma vez que para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor. 4. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO 

BANCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRATICADA PELA SERVENTIA INFRUTÍFERA, 

PORQUANTO O DEVEDOR "MUDOU-SE". AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

EDITALÍCIA OU PROTESTO DO TÍTULO. MORA NÃO CARACTERIZADA. 

PRAZO PARA EMENDAR A EXORDIAL DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO QUE SE 

IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. Para o desenvolvimento válido e regular da 

ação de busca e apreensão, faz-se necessário que o credor demonstre a 

constituição em mora do devedor. Para comprovar tal ato, no insucesso da 

diligência da serventia extrajudicial no endereço fornecido no contrato pelo 

devedor, deve ser realizado o protesto do título ou a intimação editalícia, 

sob pena de acarretar a extinção da demanda. RECURSO IMPROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 20130431793 SC 2013.043179-3 (Acórdão), Relator: 

Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/08/2013, Quinta Câmara de 

Direito Comercial Julgado)” 5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda 

da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o comprovante de 

recebimento da referida notificação, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c 

art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, 

art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008446-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008446-93.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MIGUEL PEDRO DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000068-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000068-17.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ANDRADE Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001095-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001095-35.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ALEX DA COSTA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 
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liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000287-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE GOMES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000287-30.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: JANETE GOMES DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008010-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL CEZAR DE SOUZA ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008010-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: ISMAEL CEZAR DE SOUZA ESPIRITO SANTO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, compulsando os autos, 

verifico que o endereço constante da notificação extrajudicial diverge do 

endereço informado no contrato entabulado entre as partes, o que, em 

princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, na forma do art.2º, 

§2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009421-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BENEDITO DE PROENCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009421-18.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIO 

BENEDITO DE PROENCA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 
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inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007162-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEVANILDO GONCALO DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007162-50.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GEVANILDO GONCALO DE FRANCA Vistos. 1. Considerando 

que o autor não justificou ter esgotado todos os meios possíveis para 

obter informações sobre o endereço da parte ré, indefiro, por ora, seu 

pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, 

o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender 

necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o 

autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007887-39.2017.8.11.0002

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:

ERONALDO LINO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007887-39.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ERONALDO LINO DA SILVA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Analisando o 

feito, verifico que o veículo constate na inicial diverge do informado no 

contrato entabulado entre as partes, pois no contrato consta “FIAT PALIO 

FLEX ATRAC. (N.GER.) (ITALIA) 1.4 8V EVO A” e na inicial consta 

“HYUNDAI HB20 1.6A COMF, Ano Fabricação 2014, Cor: BRANCA, 

Chassi: 9BHBG51DBEP215513, Placa: NJP2492”. 3. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane 

as irregularidades acima apontadas, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Ciente da contestação apresentada, 

todavia, deixo para apreciá-la no momento oportuno. 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008023-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLORENTINO DA SILVA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008023-36.2017.8.11.0002 AUTOR: JOSE FLORENTINO DA 

SILVA SOBRINHO RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Revisão Contratual, promovida por JOSÉ FLORENTINO DA SILVA, em 

face de BANCO ITÁU UNIBANCO S/A, partes devidamente qualificadas 

nos autos, pendente da análise dos requisitos da inicial. 2. Considerando 

que a R. Decisão Monocrática concedeu a gratuidade de justiça ao autor, 

em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, o prosseguimento do feito 

é a medida que se impõe. 3. Prefacialmente, constato que dentre os 

pedidos do autor, encontra-se o de que sejam declaradas algumas taxas 

abusivas. 4. Pois bem, consigno que os processos que discutem sobre as 

taxas dispostas na exordial encontram-se suspensos por força da 

Decisão Monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 

02/09/2016, no REsp 1578526/SP, a qual determinou a suspensão em todo 

o território nacional, de todos os processos que versam sobre a validade 

da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou qualquer outro 

serviço de terceiros em financiamentos bancários. 5. Desta feita, o 

sobrestamento do presente feito é à medida que se impõe. 6. Tal medida 

se justifica pela pendência de discussão da questão na Corte Superior 

(STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste juízo acerca do 

tema. 7. Assim, determino o arquivamento provisório do feito, até o 

julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008239-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL CARLOS DE SAMPAIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008239-94.2017.8.11.0002 AUTOR: JONIL CARLOS DE 

SAMPAIO RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Revisão Contratual, promovida por JONIL CARLOS DE SAMPAIO, em face 

de BANCO SAFRA S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, 

pendente da análise dos requisitos da inicial. 2. Prefacialmente, constato 

que dentre os pedidos do autor, encontra-se o de que sejam declaradas 

algumas taxas abusivas. 3. Pois bem, consigno que os processos que 

discutem sobre as taxas dispostas na exordial encontram-se suspensos 

por força da Decisão Monocrática proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça, em 02/09/2016, no REsp 1578526/SP, a qual determinou a 

suspensão em todo o território nacional, de todos os processos que 

versam sobre a validade da cobrança por registro de contrato, avaliação 

de bem ou qualquer outro serviço de terceiros em financiamentos 

bancários. 4. Desta feita, o sobrestamento do presente feito é à medida 

que se impõe. 5. Tal medida se justifica pela pendência de discussão da 

questão na Corte Superior (STJ), motivo por que é prematura qualquer 

decisão deste juízo acerca do tema. 6. Assim, determino o arquivamento 
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provisório do feito, até o julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008304-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LUDOVICO CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008304-89.2017.8.11.0002 AUTOR: JOANA LUDOVICO 

CORREIA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito c/c Dano 

Moral, promovida por JOANA LUDOVICO CORREIA, em face de BANCO 

BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Analisando o feito, verifico que a autora vem, em nome próprio, e informa 

que é viúva do senhor JACY DE SOUZA CABRAL e que, nesta qualidade, 

pretende a revisão do contrato celebrado entre este e a instituição 

financeira. 3. Todavia, é cediço que ninguém poderá pleitear direito alheio 

em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, 

conforme artigo 18 do CPC. 4. No caso dos autos, deveria a autora 

ingressar em nome do ESPÓLIO e não em nome próprio. 5. Verifico, ainda, 

que sua pretensão abrange a indenização em danos morais, no entanto, a 

parte autora descurou de indicar o valor pretendido, nos termos do artigo 

292, V, do CPC. 6. Dessa forma, oportunizo à parte autora que emende a 

inicial para retificar o polo ativo da demanda, trazendo, ainda o Termo de 

Compromisso de Inventariante, bem como adequar o valor da causa 

indicando o valor que pretende a titulo de danos morais e retificando o 

valor da causa ao que pretende, nos termos do artigo 292, V, do CPC, sob 

penda de indeferimento da inicial, conforme art. 321, parágrafo único, CPC. 

7. Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006644-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNY CAROLINE PINOTE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT0018378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006644-60.2017.8.11.0002 AUTOR: ANNY CAROLINE PINOTE 

RAMOS RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Cite a parte ré para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, prestar as contas devidas ou contestar o pedido, sob 

as penas do art. 550, § 4º, do CPC. 2. Prestadas as contas, ao autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos. 3. Nos 

termos do artigo 98 do CPC, defiro o benefício de Gratuidade de Justiça à 

parte autora, uma vez que comprovou a hipossuficiência declarada. 4. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000582-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. SALDANHA CARDOSO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000582-04.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: S. SALDANHA CARDOSO & CIA LTDA - ME Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005820-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005820-04.2017.8.11.0002 AUTOR: LUIZ EDUARDO PINTO 

RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos. 1. Trata-se de ação de Revisão 

Contratual, promovida por LUIZ EDUARDO PINTO, em face de BANCO 

GMAC S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, feito pendente da 

análise dos requisitos da inicial. 2. Prefacialmente, constato que dentre os 

pedidos do autor, encontra-se o de que sejam declaradas algumas taxas 

abusivas. 3. Pois bem, consigno que os processos que discutem sobre as 

taxas dispostas na exordial encontram-se suspensos por força da 

Decisão Monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 

02/09/2016, no REsp 1578526/SP, a qual determinou a suspensão em todo 

o território nacional, de todos os processos que versam sobre a validade 

da cobrança por registro de contrato, avaliação de bem ou qualquer outro 

serviço de terceiros em financiamentos bancários. 4. Desta feita, o 

sobrestamento do presente feito é à medida que se impõe. 5. Tal medida 

se justifica pela pendência de discussão da questão na Corte Superior 

(STJ), motivo por que é prematura qualquer decisão deste juízo acerca do 

tema. 6. Assim, determino o arquivamento provisório do feito, até o 

julgamento do REsp 1578526/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 
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Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001777-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMO PEAGUDO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001777-87.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLVO 

(BRASIL) S.A REQUERIDO: VILMO PEAGUDO DE FREITAS Vistos. 1. 

BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, devidamente qualificado e representado 

nos autos, ingressou com a ação de busca e apreensão na Comarca de 

Curitiba/PR, em desfavor de VILMO PEAGUDO DE FREITAS, qualificado 

nos autos, requerendo, neste Juízo, o cumprimento da decisão que 

concedeu a medida liminar de busca e apreensão naquela Comarca. 2. 

Juntou aos autos a decisão da liminar deferida naquele juízo, cópia da 

petição inicial, procuração e os comprovantes do pagamento das custas. 

3. Pois bem, considerando o disposto no artigo 3º do Decreto Lei nº 

911/69, determino o integral cumprimento da liminar deferida no juízo de 

origem, devendo ser cumprido no endereço Rodovia dos Imigrantes, km 

10, Varzea Grande – MT, pelo Oficial de Justiça plantonista. 4. Após a 

apreensão do bem, comunique-se o Juízo do processo originário, via 

malote digital, que deverá providenciar a intimação da instituição financeira 

para retirá-lo do local depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, conforme dispõe o artigo 636 da CNGC. 5. Após o cumprimento do 

item acima, arquive-se com baixa definitiva – (artigo 636, §2º, da CNGC). 

6. Por derradeiro, indefiro o pedido de segredo de justiça, vez que não se 

fazem presentes as condições autorizadoras. 7. Às providências. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001510-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO ITAKURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001510-52.2017.8.11.0002 REQUERENTE: VITOR HUGO 

ITAKURA REQUERIDO: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de 

acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. 

Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, considerando que os documentos 

trazidos aos autos não são robustos capazes de assegurarem a 

hipossuficiência da autora, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que 

comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S DE O SANTANA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000748-02.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: S DE O SANTANA - ME Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou 

o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que 

recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001151-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FRANCISCO DE ALMEIDA (RÉU)

AUTO POSTO FORMULA LTDA - ME (RÉU)

MARIA AUGUSTA RODRIGUES DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001151-68.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: AUTO POSTO FORMULA LTDA - ME, MARIO FRANCISCO DE 

ALMEIDA, MARIA AUGUSTA RODRIGUES DE ALMEIDA Vistos. 1. 

Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §1º). 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001117-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LUIZ PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001117-93.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUIZ 

PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001114-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR EUSTACIO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001114-41.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: ODENIR EUSTACIO DA SILVA FILHO Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Compulsando o feito, 

verifico que o contrato de financiamento está ilegível, o que inviabiliza a 

análise do pleito liminar. 3. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o contrato de financiamento 

legível, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 4. Intime-se. 5. Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001322-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACEMA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001322-25.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ARACEMA 

MARQUES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou o 

recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as 

custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000340-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000340-11.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLAUDINEIA 

NEVES DE CRISTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

compulsando os autos, verifico que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, o que, em princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, na 

forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. . 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000633-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERREIRA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000633-78.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOUGLAS 

FERREIRA DE MORAES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 
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do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001100-57.2018.8.11.0002

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:

JOAO PAULO OLIVEIRA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001100-57.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JOAO PAULO 

OLIVEIRA PINTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000412-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELITO VITORINO DA SILVA 93493851120 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000412-95.2018.8.11.0002 REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOSELITO 

VITORINO DA SILVA 93493851120 Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000341-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE DE SOUZA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000341-93.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIETE DE 

SOUZA FERNANDES Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, 

compulsando os autos, verifico que o endereço constante da notificação 

extrajudicial diverge do endereço informado no contrato entabulado entre 

as partes, o que, em princípio, configura a inexistência de mora. 4. Assim, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga o comprovante de recebimento da referida notificação, na 

forma do art.2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. . 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000029-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PELICANO MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000029-20.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: PELICANO MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009244-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER VELOSO DE GODOI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009244-54.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: VAGNER VELOSO DE GODOI Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008791-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZE FERNANDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008791-59.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DENIZE 

FERNANDES SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 
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em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada COM AVISO DE 

RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 

3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a Notificação 

Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo “ENDEREÇO 

INCORRETO”, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 4. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 5. 

Intime-se. 6. Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006390-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBER ALBERTO TADEU BEBETO DE ARAUJO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006390-87.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RUBER ALBERTO TADEU BEBETO DE 

ARAUJO JUNIOR Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008914-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIENE LAURA DA SILVA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008914-57.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DIENE LAURA DA SILVA CUNHA Vistos. 1. Considerando 

que o autor não justificou ter esgotado todos os meios possíveis para 

obter informações sobre o endereço da parte ré, indefiro, por ora, seu 

pedido, com fundamento no item 2.3.1.1.3 da CNGC. 2. Manifeste-se, pois, 

o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender 

necessário, em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o 

autor para manifestar nos autos, em prazo igual, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000538-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON CORREIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000538-82.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ELTON CORREIA DE ALMEIDA Vistos. 

1. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão do feito de 

Busca e Apreensão, deixo de acolhê-lo e termino venha a autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao processo. 2. Em caso de 

inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido impulso ao feito, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004466-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON LEITE DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004466-75.2016.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: CLEITON LEITE DE ARRUDA Vistos. 1. Considerando que 

a presente demanda é embasada em 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 do feito. 3. Feito isso, cite-se a parte 

devedora para pagarem 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 
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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. Defiro a expedição de certidão 

comprobatória do ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, 

art. 828). 9. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002487-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICARO LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - BA29222 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002487-78.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ICARO 

LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos. 1. Certifique-se quanto à 

tempestividade da contestação apresentada. 2. Após, conclusos. 3. Às 

providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009235-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009235-92.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LUCIMAR 

RIBEIRO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Ciente da 

petição ID 11508053, todavia deixo para apreciar no momento oportuno, 

uma vez que a inicial ainda não fora recebida. 3. Pois bem, verifico que a 

pretensão da parte autora recai em cobrança de dívida, razão pela qual o 

valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do 

CPC. 4. Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 

1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na 

inicial não corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos 

termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor 

da causa para R$ 24.455,21 (vinte e quatro mil quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais e vinte e um centavos), que corresponde à integralidade do 

débito, compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme 

se verifica na planilha de débito constante na exordial. 5. Dessa maneira, 

concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

6. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 7. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 8. Às providências. . 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005165-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANI MARCIO DA COSTA FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005165-32.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GEOVANI MARCIO DA COSTA 

FREITAS Vistos. 1. Considerando a interposição de recurso de apelação 

pelo requerente, em atendimento ao disposto no art. 331 do CPC, em sede 

de juízo de retratação, mantenho a sentença objurgada tal como lançada. 

2. Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, com a 

consequente extinção do feito, expeça-se o competente mandado de 

citação ao requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que 

dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1010, § 3º do CPC. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006453-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESANDRA PLACIDA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006453-15.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALESANDRA 

PLACIDA DE JESUS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 
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Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006169-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA RODRIGUES VIEIRA NETA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006169-07.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JUSCELINA RODRIGUES VIEIRA NETA 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008189-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERREIRA ROSSETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008189-68.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ADRIANA FERREIRA ROSSETO 

Vistos. 1. Considerando o pagamento das custas complementares, o 

prosseguimento do feito é a medida que se impõe. 2. Assim, cumpra-se a 

decisão que deferiu a liminar (ID 10722414), expedindo-se o necessário. 

3. Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007762-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SOARES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007762-71.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RENATO SOARES MARTINS Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Quanto ao valor da causa, verifico que 

a pretensão da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor 

a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 

11. Dessa maneira, considerando que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, corrijo de ofício o valor da causa para R$48.267,61 

(quarenta e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e um 

centavos), que corresponde ao valor do débito, conforme se verifica na 

planilha de cálculo constante da exordial. 12. RETIFIQUE-SE, a secretaria, 

o valor da causa junto ao registro do feito. 13. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 14. Expeça-se o necessário. 15. Intime-se. 16. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007130-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA FELIX FONTES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007130-45.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARILZA 

FELIX FONTES SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Ciente da contestação apresentada pela parte 

requerida, todavia, deixo para apreciá-la no momento oportuno, uma vez 

que inicial ainda está pendente de análise. 3. Certifique-se quanto ao 

atendimento do autor à determinação para recolhimento das custas 

complementares. 4. Em seguida, concluso. 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005977-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VEVIANE DA SILVA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005977-74.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VEVIANE DA 

SILVA SANTANA Vistos. 1. Deixo de acolher o pedido de dilação de 

prazo, tendo-se em vista que entre a data do pedido e a hodierna 

transcorreu lapso superior ao requerido. 2. Assim, concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para o autor cumprir com a determinação do Juízo, sob pena 

de indeferimento da inicial. 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008237-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON WAGNNER NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008237-27.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: ELTON WAGNNER NEVES Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000978-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE SOUZA COTRIM - EPP (REQUERIDO)

CRISTIANE DE SOUZA COTRIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000978-44.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: CRISTIANE DE SOUZA COTRIM - EPP, CRISTIANE DE 

SOUZA COTRIM Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessário 

se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 

2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, em análise aos autos verifico 

que o autor incluiu o avalista no polo passivo da demanda, todavia, não 

juntou aos autos a sua notificação, de modo a comprovar sua mora. 4. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000979-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERIDO)

ELAINE SENE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000979-29.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, ELAINE 

SENE DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo 

descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu 

em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, necessário 

se faz a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

podendo ser realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 

2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Contudo, em análise aos autos verifico 

que o autor incluiu o avalista no polo passivo da demanda, todavia, não 

juntou aos autos a sua notificação, de modo a comprovar sua mora. 4. 
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Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001620-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS EPIFANIO DA COSTA (EXECUTADO)

MARLENE NAZARIO CHAPARRO (EXECUTADO)

ANTONIO DE SOUZA AMORIM (EXECUTADO)

JOSE FERNANDO CHAPARRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001620-51.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL EXECUTADO: JOSE FERNANDO CHAPARRO, 

MARLENE NAZARIO CHAPARRO, ANTONIO DE SOUZA AMORIM, 

ANANIAS EPIFANIO DA COSTA Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para 

pagar o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 

2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar 

tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006505-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER RONDON BONAFE (EMBARGANTE)

JANDIR BONAFE - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006505-11.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: JANDER RONDON 

BONAFE, JANDIR BONAFE - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. 1. RECEBO os EMBARGOS à execução, sem efeito suspensivo, 

uma vez que a parte autora não preencheu os requisitos necessários 

para atribuição do referido efeito (art. 919 do CPC). 2. Ouça o exequente, 

no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC). 3. Apresentada 

impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se vista dos autos ao 

embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob pena de preclusão. 

4. Após, conclusos para os fins do artigo 920, II ou III do CPC (julgamento 

antecipado ou designação de audiência). 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007211-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CEZARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007211-91.2017.8.11.0002 AUTOR: VALDIR CEZARIO DA 

SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. Considerando a ordem de 

serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente 

feito trata-se de natureza eminentemente cível, redistribua-se os autos a 

uma das varas cíveis desta comarca. 4. Às providências. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009440-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009440-24.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GILVAN JOSE 

DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, em que 

a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Compulsando o feito, verifico que 

o autor fundamenta sua pretensão em dois contratos de alienação 

fiduciária, todavia, colacionou uma notificação extrajudicial genérica, que 

não contém informação mínima acerca da inadimplência do requerido. 5. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias sane a irregularidade apontada, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000290-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA BISPO MAGELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000290-82.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: EDINA BISPO MAGELA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Ciente da 

contestação apresentada pela requerida e, considerando que sua patrona 

possui poderes para receber citação, DOU-A POR CITADA, nos termos do 

artigo 238, §1º, do CPC. 9. Para o efetivo cumprimento do mandado, 

DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novo Código 

de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, deixo de 

designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de feito de 

Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 

911/69. 11. Quanto ao pedido da requerida, para obtenção da gratuidade 

de justiça, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove a 

hipossuficiência declarada. 12. Expeça-se o necessário. 13. Cumpra-se. . 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001589-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMECY ALBERTO TOLDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001589-94.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROMECY ALBERTO TOLDO Vistos. 1. 

Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o autor 

não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 

2. Dessa maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que recolha as custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição, conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001466-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001466-96.2018.8.11.0002 AUTOR: ESPACO IMOVEIS 

ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP RÉU: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos. 1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da 

Direção do Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste 

Juízo de Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na 

exclusão desta competência, prevista no artigo 3º, §2º do referido 

dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da 

competência dessa unidade as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil”. 2. Portanto, 

a competência não é decidida meramente porque há no polo passivo uma 

instituição financeira, mas sim pela natureza da demanda. 3. Dessa forma, 

tendo em vista que no presente feito trata-se de natureza eminentemente 

cível, redistribua-se os autos a uma das varas cíveis desta comarca. 4. 

Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001185-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA REGINA GOMES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON PEREIRA DE SOUZA OAB - GO44570 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001185-43.2018.8.11.0002 AUTOR: ANDREA REGINA GOMES 

DE ALMEIDA RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos. 1. 

Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o 

texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000718-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON JEAN LIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000718-64.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JEFFERSON JEAN LIRA DOS SANTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Verifico que a pretensão 

da parte recai em cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser 

atribuído à causa deve observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 3. 

Dessa maneira, em observância ainda à decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS 

(2013/0381036-4), entendo que o valor apresentado na inicial não 

corresponde ao proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do 

Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo qual, corrijo de ofício o valor da causa 

para R$ 23.627,48 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e 

quarenta e oito centavos), que corresponde à integralidade do débito, 

compreendido entre as parcelas vencidas e vincendas, conforme se 

verifica na planilha de débito constante na exordial. 4. Dessa maneira, 

concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que recolha as custas 

remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 

5. Proceda-se a secretaria, à RETIFICAÇÃO ao valor da causa, junto ao 

registro do feito. 6. Após o recolhimento das custas remanescentes 

remetam-se conclusos para análise do pedido liminar. 7. Às providências. . 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BRANDAO DE SIQUEIRA MARQUES - ME - ME (EXECUTADO)

ANDREIA BRANDAO DE SIQUEIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001124-85.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ANDREIA BRANDAO DE SIQUEIRA MARQUES - ME - 

ME, ANDREIA BRANDAO DE SIQUEIRA MARQUES Vistos. .. 1. Citem-se as 

partes devedoras para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da 

citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem para o 

pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se o devedor em seguida. 3. Não 

sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para 

a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da divida. (CPC, art. 827, caput). 5. 

Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento a verba 

honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, 

ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 

juntada nos autos do mandado de citação, independentemente de penhora 

(CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001448-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE JESUS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001448-75.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSUE 

JESUS DE ALMEIDA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Em 

análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não foram 

juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais e 

taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000876-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA MAGALHAES MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000876-22.2018.8.11.0002 AUTOR: ODILZA MAGALHAES 

MORAES RÉU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de 

acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a comprovação da 

insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a simples 

declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o 

benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, 

conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 

5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, 

§3º, do Código de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

verifica-se um aparente conflito de normas, travado entre a Constituição 

Federal e a lei 13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. 

Nesse diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o 

critério hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto 

constitucional ao caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da 

obra do ilustre jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios 

para a solução de antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex 

superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a 

de hierarquia inferior; b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat 

legi priori), pelo qual a lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da 

especialidade (lex specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial 

prevalece sobre a geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual 

Completo de Direito Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora 

Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, considerando que os documentos 

trazidos aos autos não são robustos capazes de assegurarem a 
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hipossuficiência da autora, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que 

comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001454-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI KEMPFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001454-82.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARLI 

KEMPFER Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001328-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FRANCA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001328-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: NELSON FRANCA DA SILVA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001110-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TCN TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001110-04.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: TCN 

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora 

pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação 

fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta se refere a parcela 81, 

com vencimento em 26/09/2017, sendo que na inicial verifica-se que a 

mora incide a partir da parcela 82, tendo sido, portanto, o devedor 

notificado de parcela paga. 4. Assim, uma vez que para o 

desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, faz-se 

necessário que o credor demonstre a constituição em mora do devedor, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 5. Intime-se. 6. Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001768-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDESON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001768-28.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDESON 

MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. 1. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico que o autor não comprovou o 

recolhimento das custas processuais e taxa Judiciária. 2. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para que recolha as 

custas pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000425-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE LEONILDA TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000425-94.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: KAROLINE LEONILDA TORRES 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta retornou com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. 4. Pois bem, em 

que pese à juntada do instrumento de protesto, verifico que não foram 

esgotados todos os meios para localização do requerido a fim de efetivar 

sua constituição em mora. 5. Assim, carece de comprovante da 

constituição em mora. 6. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA 

POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS DE 

PROTESTO DE TÍTULO COM INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE POR EDITAL. 

NÃO ESGOTADAS AS POSSIBILIDADES DE INTIMAÇÃO PESSOAL E 

REALIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. A notificação 

do devedor intimado por edital é autorizada em situações específicas, 

previstas no artigo 15 da Lei nº 9.492/97. Não esgotadas todas as 

possibilidades de intimação pessoal do devedor, sua intimação por edital 

não é suficiente à constituição da mora. Ainda, se fosse permitida, a 

notificação do devedor por meio de intimação de protesto por edital, 

deveria ser realizada na Comarca em que se tem notícia ter sido o último 

domicílio do devedor fiduciante (endereço do contrato). A intimação por 

edital realizada em comarca aleatória, na prática inviabiliza ao devedor 

fiduciante tomar conhecimento do ato. Ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Manutenção da extinção da ação de busca e apreensão. NEGADO 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70069724433, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa 

Hoeveler, Julgado em 14/07/2016). (TJ-RS - AC: 70069724433 RS, Relator: 

Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 14/07/2016, Décima 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/07/2016)” 7. Verifico, ainda, que a pretensão da parte recai em 

cobrança de dívida, razão pela qual o valor a ser atribuído à causa deve 

observar o disposto no art. 292, I, do CPC. 8. Dessa maneira, em 

observância ainda à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no 

julgamento Recurso Especial N° 1.418.593-MS (2013/0381036-4), entendo 

que o valor apresentado na inicial não corresponde ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, motivo pelo 

qual, corrijo de ofício o valor da causa para R$ 14.798,75 (quatorze mil, 

setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), que 

corresponde à integralidade do débito, compreendido entre as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme se verifica na planilha de débito 

constante na exordial. 9. Proceda-se a secretaria, a RETIFICAÇÃO ao 

valor da causa, junto ao registro do feito. 10. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da referida notificação, bem como recolha as 

custas remanescentes, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 11. 

Intime-se. 12. Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008667-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FONSECA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1008667-76.2017.8.11.0002 REQUERENTE: CONSÓRCIO 

NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA REQUERIDO: WANDERSON FONSECA 

DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, 

proposta por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN S/A, em desfavor 

de WANDERSON FONSECA DE OLIVEIRA, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. No petitório retro, o autor vem informar que 

houve a atualização do débito por parte do devedor, ocasião em que, 

pugnou pela emenda da inicial, com o consequente prosseguimento do 

feito. 3. Pois bem, em que pese a manifestação do autor, verifico que a 

notificação encaminhada para o requerido acusaram a mora do devedor 

referente as parcelas com vencimentos em 15/06/2016 a 13/07/2016 e 

14/09/2016 e 12/07/2017. 4. Entretanto, com a atualização do débito, 

faz-se necessária nova notificação do devedor, para a sua devida 

constituição em mora. 5. Com efeito, não se admite que a notificação ou o 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 6. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e 

apreensão. Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o 

credor tenha efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de 

sua mora, sendo descabida a realização de protesto somente após a 

ordem de emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 

911/69- NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- 

LEGISLAÇÃO VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - 

PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA 

IMPERATIVA. A notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob 

pena de se declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de 

requisitos necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer 

orientação quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com 

a legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 
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Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 7. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 8. Desta feita, não comprovada a 

regular constituição em mora da devedora, é caso de extinção do feito, 

pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. 9. Ante o exposto, declaro extinto o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 

10. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade. 11. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005754-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005754-24.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROSIVALDO FERREIRA DO 

NASCIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de 

ROSIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, colacionando aos autos documento válido que 

comprovasse a constituição do requerido em mora, eis que a notificação 

fora encaminhada para endereço diverso do contrato. 3. O autor, por sua 

vez, pede a validação da notificação enviada, argumentando que o 

requerido atualizou seu endereço junto ao sistema da instituição 

financeira. 4. Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. Em 

que pese a informação do autor de que o requerido atualizou seu 

endereço junto ao sistema de cadastro da instituição financeira, verifico 

que tal afirmativa não acompanhou de documento bilateral, comprovando a 

mudança de endereço da parte. 6. Desta feita, considerando que a parte 

autora não comprovou de forma satisfatória a mora do requerido, 

deixando de sanar a irregularidade processual, conforme determinado, 

ausente o requisito necessário para a propositura da ação, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo 

Civil. 7. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários 

por insubsistir contenciosidade. 8. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

as baixas necessárias. 9. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005236-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DRUMOND DE AMORIM LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005236-34.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: JONATHAN DRUMOND DE AMORIM LACERDA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que BANCO RCI BRASIL S.A 

move em desfavor de JONATHAN DRUMOND DE AMORIM LACERDA, com 

pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando 

os autos, verifico que não anexou aos autos o comprovante de 

notificação do requerido, ocasião em que lhe foi oportunizado o prazo 

para emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor. 3. Isso 

porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na 

posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do 

último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A 

notificação do devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por 

carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou 

pelo protesto do título. 5. No caso concreto, em emenda à inicial, o autor 

anexou o comprovante de notificação do requerido por meio de 

instrumento de protesto, contudo, realizado após a propositura da ação. 6. 

Com efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 10. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004873-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004873-47.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: SIDNEI DOS SANTOS SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, promovida por ITAU 

UNIBANCO S/A, em face de SIDNEI DOS SANTOS SILVA, partes 

devidamente qualificadas nos autos, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Fora oportunizada ao autor a emenda da inicial, uma vez que a 

notificação extrajudicial fora encaminhada para endereço diverso do 

contrato, a fim de comprovar a mora do devedor. 3. Isso porque, o direito 

de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor 

está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 
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intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

5. No caso concreto, a notificação enviada pelo credor não foi recebida no 

endereço informado no contrato. 6. Assim, o credor deveria esgotar os 

meios para a localização do devedor e, não obtendo êxito, realizar o 

protesto, com a intimação por edital, antes da propositura da ação, com 

fins de atender as exigências formais impostas pela lei. 7. Com efeito, não 

se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da 

ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de 

busca e apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 11. Custas 

pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 12. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 13. P. I. C. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007923-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1007923-81.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIZ ROBERTO 

MEDEIROS OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, em face de LUIZ ROBERTO MEDEIROS, partes 

devidamente qualificadas nos autos, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Compulsando os autos, verifiquei que a notificação encaminhada 

ao devedor retornou pelo motivo “AUSENTE”, ocasião em que fora 

oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora do 

devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que 

se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, a 

notificação enviada pelo credor não foi recebida no endereço informado 

no contrato, em face da ausência do requerido. 6. Assim, o credor deveria 

ter realizado o protesto, com a intimação por edital, antes da propositura 

da ação, com fins de atender as exigências formais impostas pela lei. 7. 

Com efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade 

da ação de busca e apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 11. Custas pagas na distribuição, deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade. 12. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 13. P. I. C. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005335-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER MELO MARCACINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005335-04.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JENIFFER MELO 

MARCACINI Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, promovida por BRADESCO ADMINSTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, em face de JENIFFER MELO MARCACINI, partes 

devidamente qualificadas nos autos, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a notificação encaminhada 

ao devedor retornou pelo motivo “NÃO PROCURADO”, ocasião em que 

fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora 

do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem 

que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. No caso concreto, a 

notificação enviada pelo credor não foi recebida no endereço informado 

no contrato. 6. Assim, o credor deveria esgotar os meios para a 

localização do devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, com a 

intimação por edital, antes da propositura da ação, com fins de atender as 

exigências formais impostas pela lei. 7. Com efeito, não se admite que a 

notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez 

que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 8. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 
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comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 11. Custas 

pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 12. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 13. P. I. C. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005778-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1005778-86.2016.8.11.0002 AUTOR: AUGUSTINHO DA SILVA 

RÉU: AYMORE Vistos. 1. Trata-se de Ação de Ordinária de Readequação 

e Restituição de Valores pagos indevidamente c/c com pedido de liminar, 

promovida por AUGUSTINHO DA SILVA, em face de BANCO SANTANDER 

FINANCIAMENTOS S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Fora indeferida a gratuidade de justiça ao autor, momento em que, fora 

determinado que recolhesse as custas processuais devidas, sob pena de 

cancelamento da distribuição. 3. O autor, por sua vez, interpôs Recurso 

de Agravo de Instrumento, ocasião em que, seu recurso não fora 

conhecido, em face da deserção. 4. Pois bem, dispõe o artigo 290 do 

Código de Processo Civil que “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 5. O 

dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo 

assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos eminentes 

doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. 

Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o cancelamento 

da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 6. 

ISTO POSTO e considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 7. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 8. P. I. C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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